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คํานํา 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง

ไดจากการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา

ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป  และตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0810.3/ว และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวขางตน  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังวาการรายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

พฤศจกิายน 2562 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนคําท่ีมักจะใชควบคูกัน การติดตาม

และประเมินผล จะชวยใหผูบริหารทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไมมี ความกาวหนา มีปญหาอุปสรรค
หรือไม เจาหนาท่ีผู ปฏิบัติจะไดแกไขหาอุปสรรคเหลานั้น และปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป การติดตาม 
(Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) จะชวยใหท้ังผูบริหาร และผูปฏิบัติสามารถกํากับ ทบทวน และ 
พัฒนางาน โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผูรับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพ่ือใชตรวจสอบดูวาไดปฏิบัติ ตามระยะเวลา
ท่ีแผนไดกาหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดาเนินงาน  

๒. ผลการดําเนินงาน (Outputs) เพ่ือตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมาย ท่ีกําหนดไวหรือไม
เพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานแผนงานและข้ันปฏิบัติงาน 

 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
๒. เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 
๓. เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 
2. ผูบริหารทองถ่ิน สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ

สภาทองถ่ิน 
3. สภาทองถ่ินจัดใหมีการประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินจากผูบริหารทองถ่ิน โดยสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในท่ีประชุม และประธานสภา
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลท่ีสภาทองถ่ินไดรับทราบและไดเสนอความเห็นหรือการตั้งขอสังเกต 
ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ิน 

4. ผูบริหารทองถ่ินสงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินไดรับทราบและ
ไดเสนอความเห็นหรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ินในสภาทองถ่ินแลวสงใหคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

5. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมเพ่ือรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินจากสภาทองถ่ิน โดยเสนอความเห็นหรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

6. ผูบริหารทองถ่ิน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว ตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปงบประมาณ 2562 



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงใชการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) ,

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง และการพิจารณาการติดตาม 
และประเมินผลยุทธศาสตรและการประเมินผลโครงการ  เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล   
ซ่ึงประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ และเอกสาร 

1. การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  จะใชเครื่อง มือ
ใดในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน 

2. การสัมภาษณ  (Interviews) โดยเปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) 
ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน และลําดับ ของขอความ โดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงรวมในการสัมภาษณ 

3. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร  
ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา  
 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

1. ทําใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
๒. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน  
๓. ทําใหมีแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปงบประมาณ 2562 



สวนท่ี 2 
การติดตามและประเมนิผล 

 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เม่ือวันท่ี  

14 มิถุนายน 2562  โดยเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

- บริการชุมชน
และสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานพาณิชย งานกิจการ
ประปา 

- สํานักปลัด 
- กองการศึกษา 
- กองชาง 
- กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- กองการ
ประปา 

- สํานักปลัดฯ 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียว การสงเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

- กองการศึกษา - 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา - 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 
- การดําเนินงาน
อ่ืน 
 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานพาณิชย งานกิจการ
ประปา 

- สํานักปลัดฯ 
- กองการศึกษา 

- 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปงบประมาณ 2562 



ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

- บริการชุมชน
และสังคม 
- การดําเนินงาน
อ่ืน 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

- สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- กองชาง 

- สํานักปลัดฯ 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
ท่ีดี 

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- สํานักปลัดฯ 
- สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- กองชาง 
- กองการศึกษา 
- กองการ
ประปา 
- กองคลัง 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- สถานธนานุ
บาล 

- 

 
โดยในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวยโครงการพัฒนา 

จํานวน 221 โครงการ งบประมาณ 708,120,248 บาท และประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 

เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 งบประมาณรายจายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 203,690,300 บาท และประกาศใชงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ 2562 (ฉบับท่ี 1) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 งบประมาณรายจายเปนจํานวน

รวมท้ังสิ้น 12,755,110 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปงบประมาณ 2562 



1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

64 618,774,158.00 52 51,672,658.00 42 35,503,460.00 41 32,454,613.00 37 25,673,580.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี

23 5,962,000.00 21 5,827,000.00 16 5,016,785.10 16 5,016,785.10 16 5,016,785.10

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 กีฬาและนันทนาการ

41 29,061,190.00 29 25,092,392.00 23 21,516,320.00 23 20,029,533.80 22 15,504,659.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

21 31,957,000.00 17 29,553,400.00 13 22,027,540.16 13 22,025,140.16 12 19,181,940.16

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

51 18,444,800.00 43 13,376,300.00 28 10,460,093.86 28 10,240,129.48 26 7,720,893.86

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

22 4,291,100.00 18 3,614,600.00 14 1,593,515.38 14 1,593,265.38 13 1,374,315.38

รวม 222 708,490,248 180 129,136,350 136 96,117,715 135 91,359,467 126 74,472,174

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เบิกจ่าย 100%ยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา



1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงห้องน้ําสํานักงาน 900,000.00 858,880.00 41,120.00 สํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง (กันเงิน 61) (ลงนามสัญญา)

900,000.00 858,880.00 41,120.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติการ 430,000.00 430,000.00 0.00 กองการศึกษา
ทางภาษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กันเงิน 61) งานโรงเรียนฯ

2 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และ 157,000.00 157,000.00 0.00 กองการศึกษา
ห้องประชุมโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กันเงิน 61) งานโรงเรียนฯ

587,000.00 587,000.00 0.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 3,075,728.00 3,075,728.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ
(กันเงิน 60) งานบริการฯ

3,075,728.00 3,075,728.00 0.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัด 233,430.00 233,430.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ
ขยะมูลฝอย (กันเงิน ๕๙ ขยายอีก 6 เดือน) (จํานวน 2 งวดงาน) งานกําจัดฯ

๒ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําหน้าร้าน 115,000.00 115,000.00 0.00 กองช่าง 
ชายสากล ถนนเทศบาล 1 ซอย 4
(ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 61)

๓ โครงการวางท่อระบายน้ํา ขนาด ø ๐.๘๐ ม. 350,000.00 349,500.00 500.00 กองช่าง 
บริเวณวงเวียนใน เพ่ือปรับระดับการไหลของน้ํา
(ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 61)

๔ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยพิรุฬกิจ 600,000.00 520,000.00 80,000.00 กองช่าง 
(ซอยรางน้ํา) (ชุมชนหนองควายเขาหัก) (กันเงิน 61) .

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม จํานวน 2 โครงการ

รวม จํานวน 1 โครงการ

ผลการดําเนินงานปี 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม จํานวน 1 โครงการ



1.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๕ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบสระน้ํา 531,000.00 530,000.00 1,000.00 กองช่าง
บริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงิน 61)

๖ โครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ 1,526,000.00 1,390,000.00 136,000.00 กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแตงโม ,ชุมชนมาบใหญ่ ,ชุมชนสารนารถ และชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 61)

๗ โครงการปรับปรุงวางท่อลอดเหลี่ยม 280,000.00 279,500.00 500.00 กองช่าง
คสล.สําเร็จรูป (ชุมชนสารนารถ) (กันเงิน 61)

๘ โครงการวางท่อระบายน้ํา ถนนศาลาตาผ่อง 224,000.00 224,000.00 0.00 กองช่าง
ด้านขวาทางต่อจากของเดิมไปบรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 61)

๙ โครงการวางท่อลอดถนนแหลมยาง 205,000.00 204,000.00 1,000.00 กองช่าง
(ลํารางคึกฤทธิ์) (ชุมชนแหลมยาง) (กันเงิน 61)

๑๐ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก 2,092,000.00 1,951,505.00 140,495.00 กองช่าง
ถนนบ้านบึง - แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นท่ี ๑) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นท่ี ๒)
(ชุมชนสารนารถ) (กันเงิน 61)

11 โครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ 938,000.00 854,384.00 83,616.00 กองช่าง
(ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนในยาง และชุมชนสารนารถ)

9,649,430.00 9,135,319.00 514,111.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.7 แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 2,555,000.00 2,484,000.00 71,000.00 กองการศึกษา
สนามบาสเก็ตบอลตลาดเทศบาล 4 (ชุมชนมาบใหญ่) (กันเงิน 61) (ลงนามสัญญา)

2,555,000.00 2,484,000.00 71,000.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.9 แผนงานงานพาณิชย์  งานกิจการประปา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ําประปา 3,450,000.00 3,210,000.00 240,000.00 กอง
บริเวณถนนพลงช้างเผือก ท้ัง 2 ฝั่ง การประปา
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียนชุมชนหนองกระโดง และชุมชนพลงช้างเผือก) (กันเงิน 61)

๒ โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา 2,900,000.00 2,750,000.00 150,000.00 กอง
บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออกถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตก การประปา
และถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้าและชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 61)

3 โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา 1,059,000.00 988,680.00 70,320.00 กอง
บริเวณถนนสุนทรภู่  ซอย 7 ฝั่งทิศใต้ การประปา
(ชุมชนพลงช้างเผือก) (กันเงิน 61)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม จํานวน 11 โครงการ

รวม จํานวน 1 โครงการ



1.9 แผนงานงานพาณิชย์  งานกิจการประปา (ต่อ)
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา 435,300.00 435,300.00 0.00 กอง
บริเวณจากเสารับท่อถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือถึงทางแยกตรงข้ามโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง การประปา
(ชุมชนโพธ์ิเงินและชุมชนโพธ์ิทอง)

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายใน 468,000.00 467,500.00 500.00 กอง
ระบบประปาโรงสูบน้ําหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) การประปา

6 โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา 600,000.00 447,000.00 153,000.00 กอง
บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองกระโดง) การประปา

7 โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา 659,000.00 527,000.00 132,000.00 กอง
ถนนศาลาตาผ่อง ซอย 1 ฝั่งทิศเหนือ , ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ , ซอย 3 และซอย 5 ท้ังสองฝั่ง (ชุมชนสารนารถ) การประปา

8 โครงการจัดทําข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข(DEM) 500,000.00 500,000.00 0.00 กอง
และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับงานประปา (ลงนามสัญญา) การประปา

10,071,300.00 9,325,480.00 745,820.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนเทศบาล 3 422,000.00 421,500.00 500.00 กองช่าง
ซอย 6 บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหลานรัก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยก 664,000.00 661,000.00 3,000.00 กองช่าง
ระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับซอย 4 (เส้นท่ี 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย 447,000.00 446,000.00 1,000.00 กองช่าง
ข้างบ้านลุงอํานวย ย่ังยืน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย 475,000.00 474,500.00 500.00 กองช่าง
ข้างโรงเทียน(บ้านครูมิตรจิต ตากมัจฉา) ซอยแยกจาก ถ.สุนทรภู่ ซอย 5 (ชุมชนพลงช้างเผือก)

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้าน 136,000.00 135,500.00 500.00 กองช่าง
ป้าสง่า สมัยมงคล ซอยแยกจากถนนบ้านนา ซอย 3 (ชุมชนโพธ์ิเงิน)

6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก 586,000.00 583,000.00 3,000.00 กองช่าง
จากถนนมาบใหญ่ ซอย 4 (ชุมชนมาบใหญ่)

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก 340,000.00 339,500.00 500.00 กองช่าง
ถนนศาลาตาผ่อง(หลังร้านขายปุ๋ย) (ชุมชนหนองแหวน)

8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจาก 622,000.00 598,000.00 24,000.00 กองช่าง
ของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย (บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชนดอนมะกอก)

9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 540,000.00 523,000.00 17,000.00 กองช่าง
ถนนนพเก้าซอย 9 (สาย 3) (ชุมชนหนองแตงโม)

10 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยกจาก 978,000.00 894,353.00 83,647.00 กองช่าง
ถนนบ้านบึง - แกลง (บริเวณหน้าอีสโคสท์เฟอร์นิเทคจํากัด) (ชุมชนหนองแหวน)

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

รวม จํานวน 8 โครงการ



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

11 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ํา 380,000.00 379,000.00 1,000.00 กองช่าง
คสล.ย่านชุมชน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

12 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงวาง 60,000.00 59,500.00 500.00 กองช่าง
ท่อระบายน้ําบริเวณวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร)

13 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร 3,044,000.00 2,990,000.00 54,000.00 กองช่าง
(Overlay) ถนนหนองกันเกรา ซอย 2 (ซอยหลังโรงงานญี่ปุ่นไปคลองถม) (ชุมชนสารนารถ)

14 โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบ 3,340,000.00 3,100,000.00 240,000.00 กองช่าง
ถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง ,ชุมชนในยาง,โพธ์ิทองและชุมชนสุนทรโวหาร)

15 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) 278,000.00 277,800.00 200.00 กองช่าง
ต่อจากของเดิมถึงบ้านหมอน้อยถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (ชุมชนหนองแตงโม)

16 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 390,000.00 390,000.00 0.00 กองช่าง
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

17 โครงการติดต้ังประตูอาคารอนุบาล 16,000.00 16,000.00 0.00 กองช่าง
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

18 โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์ 414,900.00 414,900.00 0.00 กองช่าง
พร้อมครุภัณฑ์ประจําห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 318,000.00 317,500.00 500.00 กองช่าง
ด้านข้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

13,450,900.00 13,021,053.00 429,847.00
40,289,358.00 38,487,460.00 1,801,898.00

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองแกลง 300,000.00 257,685.00 42,315.00 กองการศึกษา
2 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทาง 80,000.00 39,925.00 40,075.00 กองการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพการทําไม้กวาด 20,000.00 20,000.00 0.00 กองการศึกษา
4 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 35,000.00 20,596.00 14,404.00 กองการศึกษา

435,000.00 338,206.00 96,794.00

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม จํานวน 4 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 จํานวน  41  โครงการ

ผลการดําเนินงานปี 2562

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

รวม จํานวน 19 โครงการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมายุ 70,000.00 0.00 70,000.00 กองการศึกษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 10)

2 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 250,000.00 247,437.66 2,562.34 กองการศึกษา
3 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 300,000.00 289,437.04 10,562.96 กองการศึกษา

และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
4 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 150,000.00 149,910.00 90.00 กองการศึกษา
5 โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน 4,000,000.00 3,822,882.50 177,117.50 กองการศึกษา
6 โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 50,000.00 41,290.00 8,710.00 กองการศึกษา

ในระหว่างพรรษา 3 คร้ัง .
7 โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 50,000.00 29,840.00 20,160.00 กองการศึกษา

วันข้ึนปีใหม่
๘ โครงการวันแม่แห่งชาติ 50,000.00 0.00 50,000.00 กองการศึกษา

๙ โครงการคนแกลงแสดงศลิป์ 100,000.00 0.00 100,000.00 กองการศึกษา

๑๐ โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ 10,000.00 9,900.00 100.00 กองการศึกษา
๑๑ โครงการเยาวชนคนรักษ์ถ่ิน 50,000.00 13,460.00 36,540.00 กองการศึกษา
๑๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทย 80,000.00 22,500.00 57,500.00 กองการศึกษา

และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๓ เงินอุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้และ 8,000.00 8,000.00 0.00 กองการศึกษา

ของดีจังหวัดระยอง
๑๔ เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ 60,000.00 32,121.90 27,878.10 กองการศึกษา

ของดีอําเภอแกลง
15 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดงาน 14,000.00 11,800.00 2,200.00 กองการศึกษา

วันตากสินมหาราชและจังหวัดระยอง
5,242,000.00 4,678,579.10 563,420.90
5,677,000.00 5,016,785.10 660,214.90รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 จํานวน  19  โครงการ

ผลการดําเนินงานปี 2562

รวม จํานวน 15 โครงการ

(ดําเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ)

(ดําเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ)

(ดําเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง



3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา

กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

1 ๑.๑ ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน 999,640.00 999,640.00 0.00
2 1.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตร

สถานศึกษา
20,000.00 20,000.00 0.00

๓ 1.3 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียน 16,800.00 16,800.00 0.00
     - ระบบ Asymmertric Digital Subsriber Line:ADSL จํานวน 9,600 บาทต่อปี 
     - ระบบ Wireless Fidelity:WiFi จํานวน 7,200 บาท

๔ 1.4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุด
โรงเรียน

100,000.00 100,000.00 0.00

๕ 1.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

50,000.00 50,000.00 0.00

๖ 1.6 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

15,000.00 15,000.00 0.00

๗ 1.7 ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียน
ยากจน

3,000.00 3,000.00 0.00

๘ 1.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสํารวจ
พิจารณานําเงินรายได้มาสมทบเพิ่มได้
ตามความจําเป็น

27,000.00 21,000.00 6,000.00

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

9 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน    (รายหัว) 488,200.00 460,450.00 27,750.00
๑๐ 2.2 ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว

ส่วนเพิ่ม Top Up)
55,500.00 55,500.00 0.00

๑๑ 2.3 ค่าหนังสือเรียน 123,181.00 123,181.00 0.00
๑๒ 2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 75,410.00 75,410.00 0.00
๑๓ 2.5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 91,138.00 91,138.00 0.00
๑๔ ๒.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 119,523.00 119,523.00 0.00
๑๕ ๒.7 ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคาร ประกอบ
150,000.00 150,000.00 0.00

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๑๖ โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสริมนม 6,388,700.00 6,011,661.00 377,039.00 กองการศึกษา
17 โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน 12,461,000.00 12,337,700.00 123,300.00 กองการศึกษา

21,184,092.00 20,650,003.00 534,089.00

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 156,300.00 156,250.00 50.00 กองการศึกษา
2 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 320,000.00 247,382.00 72,618.00 กองการศึกษา
3 โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง 100,000.00 93,242.00 6,758.00 กองการศึกษา
4 โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 150,000.00 149,969.00 31.00 กองการศึกษา
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000.00 151,647.00 96,064.00 กองการศึกษา
6 โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน 80,000.00 59,440.00 20,560.00 กองการศึกษา
7 โครงการห้องสมุดเพ่ือประชาชน 70,000.00 23,360.00 46,640.00 กองการศึกษา

1,076,300.00 881,290.00 242,721.00
22,260,392.00 21,531,293.00 776,810.00

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการติดต้ังกระจกโค้งชนิดโพลี 42,000.00 42,000.00 0.00 สํานักปลัดฯ
(ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) และชุมชนหนองกระโดง)

2 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบโซล่าร์เซลล์ 42,000.00 42,000.00 0.00 สํานักปลัดฯ
(ชุมชนหนองแหวน , ชุมชนในยางและชุมชนหนองกระโดง)

3 โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าท่ี 540,000.00 504,000.00 36,000.00 สํานักปลัดฯ
รักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา

4 โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าท่ีรักษา 108,000.00 108,000.00 0.00 สํานักปลัดฯ
ความปลอดภัย อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง

5 คชจ.โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษา 300,000.00 246,000.00 54,000.00 สํานักปลัดฯ
1,032,000.00 942,000.00 90,000.00

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 จํานวน  24  โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

รวม

ผลการดําเนินงานปี 2562

รวม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน 450,000.00 191256.16 258,743.84 งานป้องกันฯ
2 โครงการต้ังจุดตรวจเพื่อป้องกันและ 100,000.00 26,565.00 73,435.00 งานป้องกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลต่างๆ
3 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกัน 50,000.00 29,594.00 20,406.00 งานป้องกันฯ

และบรรเทาสาธารณภัย
4 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 200,000.00 120,615.00 79,385.00 งานป้องกันฯ

ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลเมืองแกลง
800,000.00 368,030.16 431,969.84

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสังคมผู้สูงอายุ 200,000.00 179,610.00 20,390.00 กองการศึกษา
200,000.00 179,610.00 20,390.00

4.8 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000.00 167,000.00 43,000.00 สํานักปลัด /
กองการศึกษา

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,302,400.00 17,525,300.00 3,777,100.00 สํานักปลัด /
กองการศึกษา

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,360,000.00 2,845,600.00 514,400.00 สํานักปลัด /
กองการศึกษา

24,872,400.00 20,537,900.00 4,334,500.00
26,904,400.00 22,027,540.16 4,876,859.84

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 จํานวน  13  โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

ผลการดําเนินงานปี 2562

รวม

รวม



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการจ้างเหมา ดูแลรักษาความสะอาด 216,000.00 207,000.00 9,000.00 สํานักปลัด
อาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง

2 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด 108,000.00 108,000.00 0.00 สํานักปลัด
หมู่อาคารลดโลกร้อน

3 โครงการจ้างเหมา ดูแลรักษาความสะอาด 108,000.00 108,000.00 0.00 สํานักปลัด
อาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)

432,000.00 423,000.00 9,000.00

5.4 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการตลาดสีเขียว 30,000.00 16,270.00 13,730.00 กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 150,000.00 111,555.00 38,445.00 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 60,000.00 23,450.00 36,550.00 กองสาธารณสุขฯ

และผู้ขายของในตลาด
4 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด 30,000.00 12,140.00 17,860.00 กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 30,000.00 16,020.00 13,980.00 กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000.00 21,930.00 8,070.00 กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก 45,500.00 0.00 45,500.00 กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้า
8 โครงการอนุรักษ์แม่น้ําประแส 90,000.00 43,970.00 46,030.00 กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียชุมชน 30,000.00 17,801.61 12,198.39 กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 360,000.00 322,500.00 37,500.00 กองสาธารณสุขฯ

ด้านส่งเสริมสุขภาพ
11 โครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 120,000.00 7,316.00 112,684.00 กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ 120,000.00 64,382.00 55,618.00 กองสาธารณสุขฯ

13 โครงการควบคุมหนอนพยาธิในนักเรียน 80,000.00 40,524.00 39,476.00 กองสาธารณสุขฯ

1,175,500.00 697,858.61 477,641.39

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ดําเนินการแต่เบิกจ่ายงบประมาณในค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล 1,852,000.00 650,000.00 1,202,000.00 กองช่าง
รักษาต้นไม้และหญ้าสถานท่ีต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ 723,000.00 585,923.66 137,076.34 กองช่าง
(สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม 9 แห่ง)

3 โครงการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา 888,000.00 868,000.00 20,000.00 กองช่าง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าแกลงกล้าหาญ

4 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา 358,000.00 357,000.00 1,000.00 กองช่าง
เกาะกลางถนน รวม ๑ แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม ๗ แห่ง

5 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลา 208,900.00 208,000.00 900.00 กองช่าง
เยียวยาโลกร้อน 

6 โครงการสวนสมุนไพร 70,000.00 44,820.00 25,180.00 กองช่าง
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 136,000.00 1,500.00 134,500.00 กองช่าง

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
8 โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอก 3,564,000.00 3,307,500.00 256,500.00 กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทําความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ  ศูนย์การเรียนรู้ฯ และ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย
9 โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ 80,000.00 12,175.00 67,825.00 กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 1,110,400.00 1,027,400.00 83,000.00 กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 4 เส้น รวมซอย

11 โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน  1,778,500.00 1,711,800.00 66,700.00 กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 11 เส้น รวมซอย

10,768,800.00 8,774,118.66 1,994,681.34

5.8 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 300,000.00 150,936.59 149,063.41 กองสาธารณสุขฯ
2 ค่าใช้จ่ายกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ 420,000.00 414,180.00 5,820.00 กองสาธารณสุขฯ

ระดับท้องถ่ินหรือระดับพ้ืนท่ี 
720,000.00 565,116.59 154,883.41

13,096,300.00 10,460,093.86 2,636,206.14

รวม

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 จํานวน  29  โครงการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวม

ผลการดําเนินงานปี 2562

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 270,000.00 270,000.00 0.00 สํานักปลัด
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(ชุมชนหนองแหวนและชุมชนหนองแตงโม) (กันเงิน 61)

2 โครงการรณรงค์เชิญชวน 30,000.00 10,770.00 19,230.00 สํานักปลัด
และส่งเสริมการชําระภาษี

3 โครงการรณรงค์ประหยัดน้ํามัน 30,000.00 0.00 30,000.00 สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 200,000.00 182,310.00 17,690.00 สํานักปลัด
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

5 โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า 70,000.00 33,020.00 36,980.00 สํานักปลัด
6 โครงการสํารวจความพึงพอใจ 25,000.00 25,000.00 0.00 สํานักปลัด
7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 570,000.00 21,625.00 548,375.00 สํานักปลัด

ศูนย์พระมหาชนก เทศบาลตําบลเมืองแกลง
8 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 123,600.00 111,200.38 12,399.62 สํานักปลัด
9 โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 20,000.00 0.00 20,000.00 กองวิชาการฯ

10 โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ 40,000.00 4,390.00 35,610.00 สํานักปลัด
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธํารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนท่ี

1,378,600.00 658,315.38 720,284.62

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๑ จัดหาครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์สําหรับ 450,000.00 430,000.00 20,000.00 กองการศึกษา 
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา งานโรงเรียนฯ

450,000.00 430,000.00 20,000.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 450,000.00 219,200.00 230,800.00 กองการศึกษา 
450,000.00 219,200.00 230,800.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(ดําเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ)

รวม

รวม

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามัน แต่ไม่ได้ดําเนินการอบรม จึงไม่ได้เบิกจ่าย 

รวม



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๑ โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000.00 10,000.00 0.00 กองการศึกษา 
2 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติท่ีมา 150,000.00 150,000.00 0.00 กองการศึกษา 

ของท่ีดิน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา พร้อมติดต้ัง  (ชุมชนโพธ์ิเงิน) (กันเงิน 61)
3 ประชาสัมพันธ์ประวัติท่ีมาของสวนสุขภาพ 30,000.00 30,000.00 0.00 กองการศึกษา 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา พร้อมติดต้ัง (ชุมชนโพธ์ิเงิน) (กันเงิน 61)
190,000.00 190,000.00 0.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการติดต้ังป้ายบอกชื่อแยกและป้ายชื่อซอย 96,000.00 96,000.00 0.00 กองช่าง
(ชุมชนโพธ์ิเงิน , ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนหนองกระโดง)

96,000.00 96,000.00 0.00
2,564,600.00 1,593,515.38 971,084.62

110,792,050.00 99,116,687.50 11,723,073.50

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดั
บท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 แท่นยืนบรรยาย Podium พร้อมขยายเสียง 40,000.00 40,000.00 0.00 สํานักปลัดฯ
จํานวน 2 อัน (กันเงิน 61)

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ (กันเงิน 61) 11,000.00 11,000.00 0.00 กองวิชาการฯ
51,000.00 51,000.00 0.00

1.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๑ ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้นโล่ง จํานวน 3 ตู้ 14,700.00 14,700.00 0.00 กองการศึกษา 
(กันเงิน 61) งานโรงเรียนฯ

2 เก้าอ้ีบุนวม จํานวน 100 ตัว 79,000.00 79,000.00 0.00 กองการศึกษา 
งานโรงเรียนฯ

3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืน 80,400.00 80,400.00 0.00 กองการศึกษา 
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 BTU พร้อมติดต้ังในห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา งานโรงเรียนฯ
จํานวน 2 เคร่ือง

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

รวม

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 จํานวน  16  โครงการ

รวม

ผลการดําเนินงานครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2562

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 143 โครงการ



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืน 102,400.00 102,400.00 0.00 กองการศึกษา 
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40000 BTU พร้อมติดต้ังในห้องสมุด โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา งานโรงเรียนฯ
จํานวน 2 เคร่ือง

5 ชั้นวางเอนกประสงค์ ๔ ชั้นโล่ง จํานวน ๔ ตู้ 19,600.00 19,600.00 0.00 กองการศึกษา 
งานโรงเรียนฯ

6 ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จํานวน 4 ชุด 22,000.00 22,000.00 0.00 กองการศึกษา 
งานโรงเรียนฯ

7 โต๊ะสําหรับครู โต๊ะทํางานครู จํานวน 2 ตัว 15,000.00 15,000.00 0.00 กองการศึกษา 
งานโรงเรียนฯ

8 เก้าอ้ีทํางานครู จํานวน 2 ตัว 2,000.00 2,000.00 0.00 กองการศึกษา 
งานโรงเรียนฯ

9 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ตัว 30,000.00 30,000.00 0.00 กองการศึกษา 
งานโรงเรียนฯ

10 เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ตัว 19,000.00 19,000.00 0.00 กองการศึกษา 
งานโรงเรียนฯ

384,100.00 384,100.00 0.00

1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

๑ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน 64,800.00 64,600.00 200.00 กองสาธารณสุขฯ
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 BTU พร้อมติดต้ัง จํานวน 2 เคร่ือง (กันเงิน 61)

64,800.00 64,600.00 200.00

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 4,200.00 4,200.00 0.00 กองการศึกษา 
2 เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 4,500.00 4,500.00 0.00 กองการศึกษา 

8,700.00 8,700.00 0.00

1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็ก จํานวน 1 ตัว 5,000.00 4,500.00 500.00 กองการประปา
2 เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,500.00 2,500.00 0.00 กองการประปา

7,500.00 7,000.00 500.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (ต่อ)

1.10 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

รวม

รวม

รวม

รวม



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 15,000.00 15,000.00 0.00 สถานธนานุบาล
15,000.00 15,000.00 0.00

2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองยิงตะปู จํานวน 2 เคร่ือง (กันเงิน 61) 85,600.00 85,600.00 0.00 กองช่าง
85,600.00 85,600.00 0.00

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 3 เคร่ือง 28,500.00 28,500.00 0.00 กองช่าง
(กันเงิน 61)

28,500.00 28,500.00 0.00

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 23,000.00 22,900.00 100.00 กองการประปา
แบบแคร่ยาว จํานวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 30,000.00 29,900.00 100.00 กองการประปา
 แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จํานวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300.00 4,300.00 0.00 กองการประปา
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง

4 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500.00 2,400.00 100.00 กองการประปา
จํานวน 1 เคร่ือง

59,800.00 59,500.00 300.00

4.10 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 22,000.00 22,000.00 0.00 สถานธนานุบาล
แบบแคร่สั้น จํานวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง 20,000.00 18,725.00 1,275.00 สถานธนานุบาล
จํานวน 1 เคร่ือง

42,000.00 40,725.00 1,275.00
5. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

5.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบจ่ายสารละลายสารส้ม 51,000.00 51,000.00 0.00 กองการประปา
จํานวน 1 ชุด

2 จัดซ้ือเคร่ืองสูบจ่ายสารละลายโพลิเมอร์ 66,000.00 66,000.00 0.00 กองการประปา
จํานวน 1 ชุด

117,000.00 117,000.00 0.00

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
6.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 50,000.00 42,800.00 7,200.00 กองการประปา
250 ลิตร/นาที จํานวน 1 เคร่ือง

50,000.00 42,800.00 7,200.00

7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 ลําโพง ขนาด 150 วัตต์ จํานวน 2 ดอก 7,000.00 7,000.00 0.00 กองวิชาการฯ
7,000.00 7,000.00 0.00

7.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 ชุดเคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต์ 56,200.00 56,200.00 0.00 กองการศึกษา
เพาเวอร์ มิกเซอร์ จํานวน 1 ชุด งานโรงเรียนฯ

56,200.00 56,200.00 0.00

7.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 ชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้งขนาดไม่น้อยกว่า 324,000.00 324,000.00 0.00 กองการศึกษา
๑๐๐๐วัตต์ เพาเวอร์มิกเซอร์พร้อมติดต้ัง จํานวน ๒ ชุด

2 เคร่ืองเสียงสื่อการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว 15,000.00 14,800.00 200.00 กองการศึกษา
จํานวน ๑ ชุด

339,000.00 338,800.00 200.00

8. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
8.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ

1 รถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี 40,800.00 40,800.00 0.00 กองการศึกษา
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน ๑ คัน

40,800.00 40,800.00 0.00

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ

1,357,000 1,347,325 9,675 บาทจํานวน 34 รายการ

รวมครุภัณฑ์ท้ังสิ้น

รวม



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

1 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการลาน
วัฒนธรรมถนน 
คนเดินเมืองแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

300,000.00 2,300.00 ฏีกา 1258/62 01/05/2562 7

121,385.00 ฏีกา 1418/62 01/05/2562 7
4,000.00 ฏีกา 1257/62 01/05/2562 7
8,000.00 ฏีกา 1582/62 22/05/2562 7
6,000.00 ฏีกา 1417/62 01/05/2562 7
4,000.00 ฏีกา 1583/62 01/05/2562 7
4,000.00 ฏีกา 2784/62 06/09/2562 7
8,000.00 ฏ๊กา 2800/62 06/09/2562 7

100,000.00  ๋ฏีกา 2825/62 21/06/2562 60
2 2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการส่งเสริม 
อาชีพประชาชน 
ตามแนวทาง 
ปรัชญา เศรษฐกิจ
 พอเพียง

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 7,200.00 ฏีกา 2272/62 24/07/2562 7

5,385.00 ฏีกา 2379/62 24/07/2562 7
3,600.00 ฏีกา 2338/62 24/07/2562 7
5,400.00 ฏีกา 2337/62 24/07/2562 7

10,760.00 ฏีกา 2335/62 24/07/2562 7
4,550.00 ฏีกา 2336/62 24/07/2562 7
2,250.00 ฏีกา 2351/62 24/07/2562 7

780.00 ฏีกา 2334/62 24/07/2562 7

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

3 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการจัดพิธีตัก
บาตร ข้าวสาร
อาหารแห้งใน
ระหว่าง พรรษา 3
  คร้ัง

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 4,990.00 ฏีกา 2472/62 27/07/2562 43

4,200.00 ฏีกา 2790/62 27/07/2562 43
7,800.00 ฏีกา 2788/62 27/07/2562 43

16,800.00 ฏีกา 2791/62 27/07/2562 43
7,500.00 ฏีกา 2789/62 27/07/2562 43

4 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตร 
เทโวโรหณะ

รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00 5,400.00 ฏีกา 144/62 18/10/2561 7

21,000.00 ฏีกา 145/62 18/10/2561 7
15,300.00 ฏีกา 146/62 25/10/2561 1
5,600.00 ฏีกา 147/62 18/10/2561 7

10,000.00 ฏีกา 148/62 25/10/2561 1
15,000.00 ฏีกา 149/62 25/10/2561 1
32,000.00 ฏีกา 150/62 18/10/2561 7
25,000.00 ฏีกา 177/62 18/10/2561 7
14,610.00 ฏีกา 178/62 18/10/2561 7
6,000.00 ฏีกา 260/62 18/10/2561 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

5 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการสืบสาน
ประเพณี วันลอย
กระทง

รายได้
จัดเก็บเอง

250,000.00 500.00 ฏีกา 256/62 15/11/2561 7

3,160.00 ฏีกา 257/62 15/11/2561 7
5,774.00 ฏีกา 258/62 15/11/2561 7
6,000.00 ฏีกา 252/62 15/11/2561 7
3,500.00 ฏีกา 255/62 15/11/2561 7
5,000.00 ฏีกา 254/62 15/11/2561 7
5,500.00 ฏีกา 251/62 15/11/2561 7

10,510.00 ฏีกา 259/62 15/11/2561 7
6,000.00 ฏีกา 253/62 15/11/2561 7

54,000.00 ฏีกา 332/62 15/11/2561 7
80,422.00 ฏีกา 333/62 15/11/2561 7
2,407.50 ฏีกา 374/62 15/11/2561 7

22,200.00 ฏีกา 408/62 15/11/2561 7
4,464.16 ฏีกา 648/62 15/11/2561 7

38,000.00 ฏีกา 243/62 15/11/2561 7
6 2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการพิธีตัก
บาตรข้าวสาร 
อาหารแห้งวันขึ้น
ปีใหม่

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 4,940.00 ฏีกา 519/62 27/12/2561 3

5,100.00 ฏีกา 521/62 27/12/2561 3
12,400.00 ฏีกา 518/62 27/12/2561 3
7,400.00 ฏีกา 520/62 27/12/2561 3



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

7 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการจัดงาน
วันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

300,000.00 6,000.00 ฏีกา 1216/62 13/04/2562 1

6,000.00 ฏีกา 1217/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1218/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1219/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1220/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1221/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1222/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1223/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1224/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1225/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1226/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1227/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1228/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1229/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1230/62 13/04/2562 1
6,000.00 ฏีกา 1231/62 13/04/2562 1

14,000.00 ฏีกา 1236/62 13/04/2562 1
16,000.00 ฏีกา 1232/62 05/04/2562 7
36,000.00 ฏีกา 1233/62 05/04/2562 7
6,300.00 ฏีกา 1415/62 13/04/2562 1
1,000.00 ฏีกา 1406/62 13/04/2562 1

21,600.00 ฏีกา 1411/62 13/04/2562 1
1,660.00 ฏีกา 1414/62 05/04/2562 7

10,000.00 ฏีกา 1407/62 05/04/2562 7
3,500.00 ฏีกา 1404/62 05/04/2562 7
2,500.00 ฏีกา 1408/62 13/04/2562 1



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

2,700.00 ฏีกา 1410/62 05/04/2562 7
8,000.00 ฏีกา 1412/62 13/04/2562 1
6,200.00 ฏีกา 1409/62 05/04/2562 7
8,180.00 ฏีกา 1469/62 05/04/2562 7

18,000.00 ฏีกา 1467/62 13/04/2562 1
25,000.00 ฏีกา 1468/62 05/04/2562 7
3,160.00 ฏีกา 1413/62 13/04/2562 1

790.00 ฏีกา 1405/62 05/04/2562 7
7,700.00 ฏีกา 1174/62 24/03/2562 7
1,147.04 ฏีกา 1659/62 11/06/2562 1

8 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการสืบสาน
ประเพณี บุญ
กลางบ้าน

รายได้
จัดเก็บเอง

4,000,000.00 8,426.25 ฏีกา 910/62 21/03/2562 5

8,000.00 ฏีกา 1036/62 27/03/2562 5
10,000.00 ฏีกา 1037/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1038/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1039/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1040/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1041/62 27/03/2562 5
15,000.00 ฏีกา 1042/62 27/03/2562 5
30,000.00 ฏีกา 1043/62 27/03/2562 5
45,500.00 ฏีกา 1044/62 27/03/2562 5
9,880.00 ฏีกา 1024/62 08/03/2562 7

12,000.00 ฏีกา 1004/62 08/03/2562 7
43,858.00 ฏีกา 1023/62 08/03/2562 7
8,000.00 ฏีกา 1105/62 27/03/2562 5
8,000.00 ฏีกา 1106/62 27/03/2562 5

12,000.00 ฏีกา 1107/62 27/03/2562 5



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

12,000.00 ฏีกา 1108/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1109/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1110/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1111/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1124/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1126/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1128/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1127/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1125/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1123/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1121/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1120/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1119/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1118/62 27/03/2562 5
8,000.00 ฏีกา 1117/62 27/03/2562 5
8,000.00 ฏีกา 1116/62 27/03/2562 5
8,000.00 ฏีกา 1115/62 27/03/2562 5
8,000.00 ฏีกา 1114/62 27/03/2562 5
8,000.00 ฏีกา 1112/62 27/03/2562 5

12,000.00 ฏีกา 1130/62 27/03/2562 5
12,000.00 ฏีกา 1122/62 27/03/2562 5
8,000.00 ฏีกา 1113/62 27/03/2562 5

25,000.00 ฏีกา 1129/62 27/03/2562 5
1,200,000.00 ฏีกา 1294/62 21/03/2562 5

380,000.00 ฏีกา 1155/62 27/03/2562 5
448,034.68 ฏีกา 1156/62 08/03/2562 15
180,000.00 ฏีกา 1255/62 21/03/2562 5
10,000.00 ฏีกา 1256/62 27/03/2562 5
6,000.00 ฏีกา 1253/62 27/03/2562 5
9,000.00 ฏีกา 1298/62 19/03/2562 7

25,000.00 ฏีกา 1251/62 27/03/2562 5
31,000.00 ฏีกา 1254/62 27/03/2562 5
69,463.57 ฏีกา 1399/62 27/03/2562 5



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

818,900.00 ฏีกา 1477/62 27/03/2562 5
24,000.00 ฏีกา 1299/62 27/03/2562 5
48,500.00 ฏีกา 1297/62 27/03/2562 5
15,800.00 ฏีกา 1252/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1515/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1516/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1517/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1518/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1519/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1520/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1521/62 27/03/2562 5
3,440.00 ฏีกา 1522/62 27/03/2562 5
6,000.00 ฏีกา 1592/62 27/03/2562 5

9 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการสืบสาน
งานสุนทรภู่

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 1,000.00 ฏีกา 1934/62 19/06/2562 7

8,900.00 ฏีกา 1935/62 19/06/2562 7
10 2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการเยาวชน 
คนรักษ์ถิ่น

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 1,130.00 ฏีกา 2826/62 13/09/2562 7

4,320.00 ฏีกา 2827/62 13/09/2562 7
3,000.00 ฏีกา 2939/62 13/09/2562 7

390.00 ฏีกา 2878/62 13/09/2562 7
4,620.00 ฏีกา 2876/62 13/09/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

11 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา 2.1 
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง 
หลักสูตร
สถานศึกษา

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 20,000.00 ฏีกา 818/62 27/02/2562 1

12 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา2.2 
ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน -ระบบ 
Asymmertric 
Digital Subsriber
 Line:ADSL 
จํานวน 9600 
บาทต่อปี -ระบบ
 Wireless 
Fidelity:WiFi 
จํานวน 7200 บาท

รายได้
จัดเก็บเอง

16,800.00 16,800.00 ฏีกา 818/62 27/02/2562 1



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

13 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา2.3 
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราช 
การครูของ
โรงเรียนในสังกัด 
อปท. -ครูคนละ 
3000 บาท -
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สํารวจพิจารณานํา
เงินรายได้มา
สมทบเพ่ิมได้ตาม
ความจําเป็น

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

27,000.00 21,000.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1

14 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา2.4 
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา ห้องสมุด
โรงเรียน

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 100,000.00 ฏีกา 818/62 27/02/2562 1



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

15 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา2.5 
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 50,000.00 ฏีกา 818/62 27/02/2562 1

16 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา1.1 
ค่าอาหาร กลางวัน
เด็ก นักเรียน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

999,640.00 244,000.00 ฏีกา 402/62 19/12/2561 7

244,000.00 ฏีกา 818/62 27/02/2562 7
248,000.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1
263,640.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1

17 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา2.10 
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร 
ประกอบ

รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00 150,000.00 สัญญา 22/2562 16/09/2562 20



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

18 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา2.12 
ส่งเสริม ศักยภาพ
การจัดการ ศึกษา
ท้องถิ่น (ค่า 
ปัจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับ นักเรียน
ยากจน)

รายได้
จัดเก็บเอง

3,000.00 1,500.00 ฏีกา 402/62 19/12/2561 7

1,500.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1
19 3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 2.1 
ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

91,138.00 79,560.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1

11,578.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1
20 3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2.2 ค่า
หนังสือเรียน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

123,181.00 100,624.00 ฏีกา 2281/62 27/09/2562 1

22,557.00 ฏีกา 2281/62 27/09/2562 1



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

21 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 2.3 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
จัดเก็บเอง

119,523.00 54,805.00 ฏีกา 402/62 19/12/2561 7

55,020.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1
9,698.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1

22 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 2.4 
ค่าอุปกรณ์การ
เรียน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

75,410.00 34,745.00 ฏีกา 402/62 19/12/2561 7

34,845.00 ฏ๊กา 2881/62 27/09/2562 1
5,820.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1

23 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 2.5 
ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

488,200.00 216,800.00 ฏีกา 402/62 19/12/2561 7

217,650.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1
26,000.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

24 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 2.6 
ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 
top up

รายได้
จัดเก็บเอง

55,500.00 27,750.00 ฏีกา 402/62 26/12/2562 1

27,750.00 ฏีกา 2881/62 27/09/2562 1
25 3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการอาหาร
เสริมนม

รายได้
จัดเก็บเอง

6,388,700.00 2,985,747.00 สัญญา 1/2562 05/11/2561 177

3,025,914.00 สัญญา 3/2562 21/05/2562 149
26 3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

200,000.00 2,240.00 ฏีกา 659/62 08/01/2562 7

7,000.00 ฏีกา 663/62 08/01/2562 7
7,226.00 ฏีกา 661/62 08/01/2562 7
8,400.00 ฏีกา 650/62 08/01/2562 7

11,128.00 ฏีกา 662/62 08/01/2562 7
12,000.00 ฏีกา 649/62 08/01/2562 7
36,680.00 ฏีกา 664/62 08/01/2562 7
3,000.00 ฏีกา 660/62 08/01/2562 7
5,000.00 ฏีกา 651/62 08/01/2562 7
5,000.00 ฏีกา 655/62 08/01/2562 7
5,000.00 ฏีกา 654/62 08/01/2562 7
5,000.00 ฏีกา 656/62 08/01/2562 7
5,000.00 ฏีกา 657/62 08/01/2562 7
5,000.00 ฏีกา 658/62 08/01/2562 7
6,000.00 ฏีกา 653/62 08/01/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

8,000.00 ฏีกา 652/62 08/01/2562 7
20,000.00 ฏีกา 793/62 08/01/2562 7

27 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริม
กีฬาบาสเกตบอล 
เมืองแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 5,972.00 ฏีกา 2266/62 24/06/2562 21

3,120.00 ฏีกา 2226/62 24/06/2562 21
22,400.00 ฏีกา 2267/62 24/06/2562 21
9,000.00 ฏีกา 2265/62 24/06/2562 21
2,500.00 ฏีกา 2269/62 24/06/2562 21
9,750.00 ฏีกา 2264/62 24/06/2562 21
7,200.00 ฏีกา 2913/62 24/06/2562 21
7,200.00 ฏีกา 2914/62 24/06/2562 21
1,800.00 ฏีกา 2915/62 24/06/2562 21
1,600.00 ฏีกา 2916/62 24/06/2562 21
1,600.00 ฏีกา 2917/62 24/06/2562 21
1,800.00 ฏีกา 2918/62 24/06/2562 21
1,800.00 ฏีกา 2919/62 24/06/2562 21

400.00 ฏีกา 2920/62 24/06/2562 21
400.00 ฏีกา 2921/62 24/06/2562 21
400.00 ฏีกา 2922/62 24/06/2562 21

4,000.00 ฏีกา 2923/62 24/06/2562 21
2,000.00 ฏีกา 2924/62 24/06/2562 21
1,500.00 ฏีกา 2925/62 24/06/2562 21
1,000.00 ฏีกา 2926/62 24/06/2562 21

800.00 ฏีกา 2927/62 24/06/2562 21
700.00 ฏีกา 2928/62 24/06/2562 21
600.00 ฏีกา 2929/62 24/06/2562 21
500.00 ฏีกา 2930/62 24/06/2562 21
800.00 ฏีกา 2931/62 24/06/2562 21
700.00 ฏีกา 2932/62 24/06/2562 21
600.00 ฏีกา 2933/62 24/06/2562 21



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

500.00 ฏีกา 2934/62 28/09/2562 21
800.00 ฏีกา 2935/62 24/06/2562 21
700.00 ฏีกา 2936/62 24/06/2562 21
600.00 ฏีกา2937/62 24/06/2562 21
500.00 ฏีกา 2938/62 24/06/2562 21

28 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการดนตรี
เพ่ือประชาชน

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 15,100.00 ฏีกา 2282/62 09/08/2562 1

500.00 ฏีกา 2409/62 05/08/2562 7
5,620.00 ฏีกา 2407/62 05/08/2562 7

32,000.00 ฏีกา 2405/62 05/08/2562 7
1,320.00  ๋ฏีกา 2408/62 05/08/2562 7
2,100.00 ฏีกา 2406/62 05/08/2562 7
2,800.00 ฏีกา 2404/62 05/08/2562 7

29 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

รายได้
จัดเก็บเอง

320,000.00 15,200.00 ฏีกา 1874/62 21/06/2562 1

15,200.00 ฏีกา 2018/62 05/07/2562 1
21,600.00 ฏีกา 2103/62 19/07/2562 1
21,600.00 ฏีกา 2181/62 02/08/2562 1
61,800.00 ฏีกา 2348/62 16/08/2562 1
7,760.00 ฏีกา 2289/62 23/06/2562 57
3,852.00 ฏีกา 2287/62 23/06/2562 57

10,400.00 ฏีกา 2291/62 23/06/2562 57
15,480.00 ฏีกา 2481/62 23/06/2562 57
73,490.00 ฏีกา 2470/62 23/06/2562 57
1,000.00 ฏีกา 2571/62 23/06/2562 57



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

30 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริม
กีฬาฟุตซอล

รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00 11,200.00 ฏีกา 2016/62 21/06/2562 1

11,200.00 ฏีกา 2098/62 05/07/2562 1
11,200.00 ฏีกา 2176/62 19/07/2562 1
11,200.00 ฏีกา 2323/62 02/08/2562 1
35,600.00 ฏีกา 2349/62 16/08/2562 1
2,015.00  ๋ฏีกา 2297/62 23/06/2562 57
5,200.00 ฏีกา 2286/62 23/06/2562 57
1,642.00 ฏีกา 2288/62 23/06/2562 57

10,800.00 ฏีกา 2473/62 23/06/2562 57
4,500.00 ฏีกา 2290/62 23/06/2562 57
4,752.00 ฏีกา 2482/62 23/06/2562 57

40,660.00 ฏีกา 2471/62 23/06/2562 57
31 3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการห้องสมุด
เพ่ือประชาชน

รายได้
จัดเก็บเอง

70,000.00 2,530.00 ฏีกา 1400/62 01/02/2562 28

3,030.00 ฏีกา 1401/62 01/03/2562 31
3,020.00 ฏีกา 1402/62 01/04/2562 30
3,060.00 ฏีกา 1900/62 01/05/2562 31
2,990.00 ฏีกา 2163/62 01/06/2562 30
3,090.00 ฏีกา 2577/62 01/07/2562 31
3,030.00 ฏีกา 2619/62 01/08/2562 31
2,610.00 ฏีกา 2877/62 01/09/2562 20

32 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือ สังคมผู้สูงอายุ

รายได้
จัดเก็บเอง

200,000.00 118,620.00 ฏีกา 830/62 18/02/2562 7

2,500.00 ฏีกา 780/62 18/02/2562 7
4,500.00 ฏีกา 781/62 18/02/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

53,600.00 ฏีกา 779/62 18/02/2562 7
390.00 ฏีกา 782/62 18/02/2562 7

33 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์

รายได้
จัดเก็บเอง

210,000.00 13,000.00 ฏีกา 36/62 02/10/2561 7

500.00 ฏีกา 37/62 02/10/2561 7
13,000.00 ฏีกา 136/62 01/11/2561 7

500.00 ฏีกา 137/62 01/11/2561 7
13,500.00 ฏีกา 327/62 03/12/2561 7

500.00 ฏีกา 328/62 03/12/2561 7
13,500.00 ฏีกา 507/62 02/01/2562 7

500.00 ฏีกา 508/62 02/01/2562 7
13,500.00 ฏีกา 702/62 01/02/2562 7

500.00 ฏีกา 705/62 01/02/2562 7
13,500.00 ฏีกา 922/62 01/03/2562 7

500.00 ฏีกา 923/62 01/03/2562 7
500.00 ฏีกา 1103/62 01/04/2562 7

13,500.00 ฏีกา 1102/62 01/04/2562 7
13,500.00 ฏีกา 1506/62 03/05/2562 7

500.00 ฏีกา 1507/62 03/05/2562 7
13,500.00 ฏีกา 1765/62 03/06/2562 7

500.00 ฏีกา 1766/62 03/06/2562 7
13,500.00 ฏีกา 2030/62 02/07/2562 7

500.00 ฏีกา 2031/62 02/07/2562 7
13,500.00 ฏีกา 2251/62 01/08/2562 7

500.00 ฏีกา 2252/62 01/08/2562 7
500.00 ฏีกา 2586/62 01/09/2562 7

13,500.00 ฏีกา 2587/62 01/09/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

34 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รายได้
จัดเก็บเอง

21,302,400.00 684,000.00 ฏีกา 28/62 02/10/2561 7

547,400.00 ฏีกา 29/62 02/10/2561 7
254,400.00 ฏีกา 30/31 02/10/2561 7

3,400.00 ฏีกา 31/62 02/10/2561 7
681,300.00 ฏีกา 129/62 01/11/2561 7
252,200.00 ฏีกา 130/62 01/11/2561 7

3,400.00 ฏีกา 131/62 01/11/2561 7
546,600.00 ฏีกา 138/62 01/11/2561 7
543,900.00 ฏีกา 319/62 03/12/2561 7
680,800.00 ฏีกา 320/62 03/12/2561 7
251,500.00 ฏีกา 321/62 03/12/2561 7

3,400.00 ฏีกา 322/62 03/12/2561 7
542,200.00 ฏีกา 499/62 02/01/2562 7
679,900.00 ฏีกา 500/62 02/01/2562 7
249,900.00 ฏีกา 501/62 02/01/2562 7

3,400.00 ฏีกา 502/62 02/01/2562 7
679,700.00 ฏีกา 696/62 01/02/2562 7
536,900.00 ฏีกา 698/62 01/07/2562 7
249,200.00 ฏีกา 700/62 01/02/2562 7

2,700.00 ฏีกา 703/62 01/02/2562 7
535,400.00 ฏีกา 914/62 01/03/2562 7
675,900.00 ฏีกา 915/62 01/03/2562 7
248,600.00 ฏีกา 916/62 01/03/2562 7

3,400.00 ฏีกา 917/62 01/03/2562 7
673,900.00 ฏีกา 1094/62 01/04/2562 7
531,500.00 ฏีกา 1095/62 01/04/2562 7
247,900.00 ฏีกา 1096/62 01/04/2562 7

3,400.00  ๋ฏีกา 1097/62 01/04/2562 7
247,200.00 ฏีกา 1498/62 03/05/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

671,400.00 ฏีกา 1499/62 03/05/2562 7
529,100.00 ฏีกา 1500/62 03/05/2562 7

3,400.00 ฏีกา 1501/62 03/05/2562 7
527,700.00 ฏีกา 1757/62 03/06/2562 7
668,000.00 ฏีกา 1758/62 03/06/2562 7
247,200.00 ฏีกา 1759/62 03/06/2562 7

2,800.00 ฏีกา 1760/62 03/06/2562 7
668,000.00 ฏีกา 2022/62 02/07/2562 7
525,100.00 ฏีกา 2023/62 02/07/2562 7
245,800.00 ฏีกา 2024/62 02/07/2562 7

3,400.00 ฏีกา 2025/62 02/07/2562 7
666,600.00 ฏีกา 2243/62 01/08/2562 7
522,700.00 ฏีกา 2244/62 01/08/2562 7
246,600.00 ฏีกา 2245/62 01/08/2562 7

2,400.00 ฏีกา 2246/62 01/08/2562 7
520,600.00 ฏีกา 2578/62 01/09/2562 7
663,700.00 ฏีกา 2579/62 01/09/2562 7
245,000.00 ฏีกา 2580/62 01/09/2562 7

2,400.00 ฏีกา 2581/62 01/09/2562 7
35 4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้พิการ รายได้
จัดเก็บเอง

3,360,000.00 141,600.00 ฏีกา 32/62 02/10/2561 7

37,600.00 ฏีกา 33/62 02/10/2561 7
58,400.00 ฏีกา 34/62 02/10/2561 7
1,600.00 ฏีกา 35/62 02/10/2561 7

38,400.00 ฏีกา 132/62 01/11/2561 7
140,800.00 ฏีกา 133/62 01/11/2561 7
57,600.00 ฏีกา 134/62 01/11/2561 7

800.00 ฏีกา 135/62 01/11/2561 7
38,400.00 ฏีกา 323/62 03/12/2561 7
57,600.00 ฏีกา 324/62 03/12/2561 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

141,600.00 ฏีกา 325/62 03/12/2561 7
1,600.00 ฏีกา 326/62 03/12/2561 7

56,800.00 ฏีกา 503/62 02/01/2562 7
141,600.00 ฏีกา 504/62 02/01/2562 7
38,400.00 ฏีกา 505/62 02/01/2562 7
1,600.00 ฏีกา 506/62 02/01/2562 7

142,400.00 ฏีกา 697/62 01/02/2562 7
37,600.00 ฏีกา 699/62 01/02/2562 7
56,000.00 ฏีกา 701/62 01/02/2562 7

800.00 ฏีกา 704/62 01/02/2562 7
36,800.00 ฏีกา 918/62 01/03/2562 7

140,800.00 ฏีกา 919/62 01/03/2562 7
56,800.00 ฏีกา 920/62 01/03/2562 7
1,600.00 ฏีกา 921/62 01/03/2562 7

142,400.00 ฏีกา 1099/62 01/04/2562 7
36,000.00 ฏีกา 1098/62 01/04/2562 7
1,600.00 ฏีกา 1101/62 01/04/2562 7

56,800.00 ฏีกา 1100/62 01/04/2562 7
35,200.00 ฏีกา 1502/62 03/05/2562 7
55,200.00 ฏีกา 1503/62 03/05/2562 7

143,200.00 ฏีกา 1504/62 03/05/2562 7
1,600.00 ฏีกา 1505/62 03/05/2562 7

36,000.00 ฏีกา 1761/62 03/06/2562 7
144,000.00 ฏีกา 1762/62 03/06/2562 7
56,000.00 ฏีกา 1763/62 03/06/2562 7
1,600.00 ฏีกา 1764/62 03/06/2562 7

141,600.00 ฏีกา 2026/62 02/07/2562 7
36,000.00 ฏีกา 2027/62 02/07/2562 7
55,200.00 ฏีกา 2028/62 02/07/2562 7
1,600.00 ฏีกา 2029/62 02/07/2562 7

142,400.00 ฏีกา 2247/62 01/08/2562 7
35,200.00 ฏีกา 2248/62 01/08/2562 7
57,600.00 ฏีกา 2249/62 01/08/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

1,600.00 ฏีกา 2250/62 01/08/2562 7
36,000.00 ฏีกา 2582/62 01/09/2562 7

142,400.00 ฏีกา 2583/62 01/09/2562 7
57,600.00 ฏีกา 2584/62 01/09/2562 7
1,600.00 ฏีกา 2585/62 01/09/2562 7

36 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์
แม่นํ้าประแส

รายได้
จัดเก็บเอง

90,000.00 1,800.00 ฏีกา 2588/62 22/08/2562 7

27,300.00 ฏีกา 2560/62 22/08/2562 7
1,000.00 ฏีกา 2559/62 22/08/2562 7
4,750.00 ฏีกา 2558/62 22/08/2562 7
5,500.00 ฏีกา 2556/62 22/08/2562 7
3,230.00 ฏีกา 2557/62 22/08/2562 7

390.00 ฏีกา 2555/62 05/09/2562 7
37 5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการคัดแยก
ขยะและ ลด
ปริมาณขยะ

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 5,875.00 ฏีกา 2150/62 05/07/2562 7

2,695.00 ฏีกา 2113/62 05/07/2562 7
390.00 ฏีกา 2112/62 05/07/2562 7
450.00 ฏีกา 2606/62 12/09/2562 1
571.00 ฏีกา 2607/62 12/09/2562 1

1,265.00 ฏีกา 2608/62 12/09/2562 1
929.00 ฏีกา 2609/62 12/09/2562 1

38 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เอกชนทําความ 
สะอาด จํานวน 4 
เส้น รวมซอย

รายได้
จัดเก็บเอง

1,110,400.00 1,027,400.00 สัญญา 44/2561 01/10/2561 365



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

39 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เอกชนทําความ 
สะอาดถนน 11 
เส้นรวมซอย

รายได้
จัดเก็บเอง

1,778,500.00 1,711,800.00 สัญญา 43/2561 01/10/2561 365

40 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้าง 
เหมารายบุคคล 
ภายนอก 
ดําเนินการ 
กิจกรรม คัดแยก
ขยะ  ทําความ 
สะอาด และ
พัฒนาสภาพ 
แวดล้อม

รายได้
จัดเก็บเอง

3,564,000.00 9,000.00 สัญญา 36/62 01/10/2561 31

54,000.00 สัญญา 31/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 40/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 47/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 37/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 28/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 33/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 48/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 27/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 24/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 41/62 01/10/2561 182
31,500.00 สัญญา 44/62 01/10/2561 105
54,000.00 สัญญา 49/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 39/62 01/10/2561 182
18,000.00 สัญญา 26/62 01/10/2561 61
54,000.00 สัญญา 32/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 34/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 25/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 51/62 01/10/2561 182



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

54,000.00 สัญญา 30/62 01/10/2561 182
9,000.00 สัญญา 45/62 01/10/2561 31

54,000.00 สัญญา 43/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 38/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 29/62 01/10/2561 182
9,000.00 สัญญา 46/62 01/10/2561 31

54,000.00 สัญญา 35/62 01/10/2561 182
54,000.00 สัญญา 50/62 01/10/2561 182
45,000.00 สัญญา 83/62 01/11/2561 151
45,000.00 สัญญา 82/62 01/11/2561 151
45,000.00 สัญญา 85/62 01/11/2561 151
36,000.00 สัญญา 126/62 01/12/2561 121
36,000.00 สัญญา 124/62 01/12/2561 121
36,000.00 สัญญา 127/62 01/12/2561 121
36,000.00 สัญญา 123/62 01/12/2561 121
36,000.00 สัญญา 122/62 01/12/2561 121
18,000.00 สัญญา 226/62 01/02/2562 59
18,000.00 สัญญา 225/62 01/02/2562 59
18,000.00 สัญญา 227/62 01/02/2562 59
54,000.00 สัญญา  135/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 126/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 120/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 143/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 121/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 117/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 118/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 148/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 123/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 119/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 125/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 136/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 128/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 142/62 01/04/2562 183



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

54,000.00 สัญญา 138/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 133/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 145/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 140/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 141/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 147/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 139/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 132/62 01/04/2562 183
54,000.00  ัสัญญา 137/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 134/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 144/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 122/62 01/04/2562 183
9,000.00 สัญญา 127/62 01/04/2562 30
9,000.00 สัญญา 131/62 01/04/2562 30

45,000.00 สัญญา 129/62 01/04/2562 153
45,000.00 สัญญา 130/62 01/04/2562 153
9,000.00 สัญญา 124/62 01/04/2562 30
9,000.00 สัญญา 144/62 01/04/2562 30

31,500.00 สัญญา  203/62 16/05/2562 107
40,500.00 สัญญา 204/62 16/05/2562 137
36,000.00 สัญญา 211/62 01/06/2562 122
36,000.00 สัญญา 146/62 01/06/2562 122

41 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

รายได้
จัดเก็บเอง

136,000.00 1,500.00 ฏีกา 783/62 15/02/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

42 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เงินสมทบกองทุน
สิ่งแวดล้อม

รายได้
จัดเก็บเอง

300,000.00 150,936.59 ฏีกา 813/62 20/02/2562 7

43 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายกองทุน
หลักประกัน 
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ 
ระดับพ้ืนท่ี

รายได้
จัดเก็บเอง

420,000.00 414,180.00 ฏีกา 398/62 18/12/2561 7

44 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม 
รอยพ่อหลวงศูนย์
พระมหาชนก 
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

570,000.00 5,625.00 ฏีกา 2145/62 25/07/2562 7

16,000.00 ฏีกา 2153/62 25/07/2562 7
45 6. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการอบรม
ร่วมใจ ประหยัด
ไฟฟ้า

รายได้
จัดเก็บเอง

70,000.00 600.00 ฏีกา 2458/62 21/08/2562 7

1,800.00 ฏีกา 2457/62 21/08/2562 7
12,100.00 ฏีกา 2459/62 21/08/2562 7
2,000.00 ฏ๊กา 2455/62 21/08/2562 7

520.00 ฏีกา 2456/62 21/08/2562 7
16,000.00 ฏีกา 2509/62 21/08/2562 7

46 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร
 ของเทศบาล 
ตําบลเมืองแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

200,000.00 56,000.00 ฏีกา 671/62 27/01/2562 2



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

390.00 ฏีกา 670/62 21/01/2562 7
125,920.00 ฏีกา 585/62 25/01/2562 30

47 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการรณรงค์
เชิญชวนและ 
ส่งเสริมการชําระ
ภาษี

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 10,770.00 ฏีกา 613/62 25/01/2562 7

48 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจ

รายได้
จัดเก็บเอง

25,000.00 25,000.00 สัญญา 853/62 23/08/2562 45

49 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการเช่า 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร

รายได้
จัดเก็บเอง

123,600.00 111,200.38 สัญญา 47/2561 01/10/2561 365

50 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้นํา
ชุมชน

รายได้
จัดเก็บเอง

450,000.00 60,000.00 ฏีกา 1674/62 17/05/2562 7

5,650.00 ฏีกา 1676/62 17/05/2562 7
260.00 ฏีกา 1675/62 17/05/2562 7

2,500.00 ฏีกา 1677/62 17/05/2562 7
150,790.00 ฏีกา 1636/62 17/05/2562 7

51 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 500.00 ฏีกา 1403/62 17/04/2562 7

3,500.00 ฏีกา 1472/62 17/04/2562 7
6,000.00 ฏีกา 1471/62 17/04/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

52 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

เงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุน
 การจัดงานวัน
ตากสินมหาราช
และ จังหวัดระยอง

รายได้
จัดเก็บเอง

14,000.00 11,800.00 ฏีกา 419/62 25/12/2561 1

53 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

เงินอุดหนุน
โครงการจัดงาน 
เทศกาลผลไม้และ
ของดีอําเภอแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

60,000.00 32,121.90 ฏีกา 1215/62 12/04/2562 7

54 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

เงินอุดหนุน
โครงการจัดงาน 
เทศกาลผลไม้และ
ของดีจังหวัดระยอง

รายได้
จัดเก็บเอง

8,000.00 8,000.00 ฏีกา 1619/62 22/05/2562 7

55 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

โครงการ เงิน
อุดหนุน อาหาร 
กลางวัน

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

12,461,000.00 2,015,000.00 ฏีกา 174/62 09/11/2561 7

134,000.00 ฏีกา 175/62 09/11/2561 7
952,000.00 ฏีกา 176/62 09/11/2561 7
130,000.00 ฏีกา 635/62 28/01/2562 7

2,009,000.00 ฏีกา 740/62 05/02/2562 7
945,000.00 ฏีกา 741/62 05/02/2562 7
130,000.00 ฏีกา 1618/62 22/05/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

951,000.00 ฏีกา 1616/62 22/05/2562 7
2,061,000.00 ฏีกา 1617/62 22/05/2562 7

145,000.00 ฏีกา 2285/62 02/08/2562 7
934,000.00 ฏีกา 2284/62 02/08/2562 7

1,931,700.00 ฏีกา 2283/62 02/08/2562 7
56 5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรม
หมอชุมชนในพระ
ราชประสงค์

รายได้
จัดเก็บเอง

120,000.00 1,800.00 ฏีกา 2841/62 03/09/2562 7

2,400.00 ฏีกา 2773/62 03/09/2562 7
6,630.00 ฏีกา 2774/62 03/09/2562 7

35,952.00 ฏีกา 2775/62 03/09/2562 7
17,600.00 ฏีกา 2772/62 03/09/2562 7

57 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํ้าถนน
เทศบาล 3 ซอย 6
 บริเวณหน้า
โรงเรียนอนุบาล
หลานรัก (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า)

รายได้
จัดเก็บเอง

422,000.00 421,500.00 สัญญา 14/2562 08/03/2562 90

58 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงวาง
ท่อระบายนํ้า
บริเวณวงเวียนใน 
(ชุมชนสุนทร
โวหาร)

รายได้
จัดเก็บเอง

60,000.00 59,500.00 สัญญา 17/2562 12/03/2562 60



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

59 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร 
(Overlay) ถนน
หนองกันเกรา 
ซอย 2 (ซอยหลัง
โรงงานญ่ีปุ่นไป
คลองถม) (ชุมชน
สารนารถ)

รายได้
จัดเก็บเอง

3,044,000.00 2,990,000.00 สัญญา 9/2562 23/02/2562 120

60 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจร 
(Overlay) ต่อ
จากของเดิมถึง
บ้านหมอน้อย 
ถนนมาบใหญ่ 
ซอย 5 (ชุมชน
หนองแตงโม)

รายได้
จัดเก็บเอง

278,000.00 277,800.00 สัญญา 15/2562 09/03/2562 60

61 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
ซอยแยกจากถนน
มาบใหญ่ ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ่)

รายได้
จัดเก็บเอง

586,000.00 583,000.00 สัญญา 1/2562 13/02/2562 60



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

62 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
วางท่อเมนจ่าย
นํ้าประปา บริเวณ
ถนนสุนทรภู่  ซอย
 5  ฝั่งทิศเหนือ 
(ชุมชนหนอง
กระโดง)

รายได้
จัดเก็บเอง

600,000.00 447,000.00 ป.8/2562 25/05/2562 60

63 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

เงินอุดหนุนมูลนิธิ
ราช ประชานุ
เคราะห์

รายได้
จัดเก็บเอง

156,300.00 156,250.00 ฏีกา 2162/62 24/07/2562 7

64 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมา 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความ ปลอดภัย
สนามกีฬาเฉลิม 
พระเกียรติ 80  
พระพรรษา

รายได้
จัดเก็บเอง

540,000.00 504,000.00 สัญญา 46/2561 01/10/2561 365

65 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้างเหมา 
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความ ปลอดภัย
อาคารสํานักงาน 
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

108,000.00 54,000.00 สัญญา 48/2561 01/10/2561 182

54,000.00 สัญญา 159/62 01/04/2562 183



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

66 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจ้าง
นักเรียน/ นักศึกษา

รายได้
จัดเก็บเอง

300,000.00 246,000.00 ฏีกา 
1319-1387/62

17/04/2562 16

67 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการตั้งจุด
ตรวจเพ่ือ ป้องกัน
และบรรเทา สา
ธารณภัยในช่วง
เทศกาล ต่างๆ

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 4,850.00 ฏีกา 587/62 27/12/2561 7

5,600.00 ฏีกา 569/62 27/12/2561 7
135.00 ฏีกา 566/62 27/12/2561 7
820.00 ฏีกา 565/62 27/12/2561 7

5,600.00 ฏีกา 1315/62 11/04/2562 7
2,100.00 ฏีกา 1420/62 11/04/2562 7

820.00 ฏีกา 1314/62 11/04/2562 7
990.00 ฏีกา 1421/62 11/04/2562 7

5,650.00 ฏีกา 1466/62 11/04/2562 7
68 4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกซ้อม
แผน ปฏิบัติการ
ในการป้องกัน 
และบรรเทาสา
ธารณภัย

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 1,200.00 ฏีกา 2271/62 31/07/2562 7

2,000.00 ฏีกา 2167/62 31/07/2562 7
1,480.00 ฏีกา 2172/62 31/07/2562 7

15,000.00 ฏีกา 2168/62 31/07/2562 7
8,500.00 ฏีกา 2169/62 31/07/2562 7

894.00 ฏีกา 2299/62 31/07/2562 7
520.00 ฏีกา 2170/62 31/07/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

69 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
ดูแล รักษาความ
สะอาดอาคาร 
สํานักงาน
เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

216,000.00 54,000.00 สัญญา 49/2561 01/10/2561 182

45,000.00 สัญญา 79/2562 01/11/2561 151
54,000.00 สัญญา 160/62 01/04/2562 183
54,000.00 สัญญา 162/62 01/04/2562 183

70 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
ดูแล รักษาความ
สะอาดอาคาร หอ
ประวัติ  (อาคาร
ห้องสมุด)

รายได้
จัดเก็บเอง

108,000.00 54,000.00 สัญญา 51/2561 01/10/2561 182

54,000.00 สัญญา 161/62 01/04/2562 183
71 5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
ดูแล รักษาความ
สะอาดหมู่ อาคาร
ลดโลกร้อน

รายได้
จัดเก็บเอง

108,000.00 54,000.00 สัญญา 50/2561 01/10/2561 182

54,000.00 สัญญา 158/62 01/04/2562 183
72 5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม

โครงการร่วมใจ
อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 3,000.00 ฏีกา 2174/62 24/07/2562 7

14,520.00 ฏีกา 2151/62 01/08/2562 7
4,020.00 ฏีกา 2156/62 01/08/2562 7

390.00 ฏีกา 2155/62 01/08/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

73 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการตลาดสี
เขียว

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 1,500.00 ฏีกา 2705/62 29/08/2562 7

390.00 ฏีกา 2707/62 29/08/2562 7
9,950.00 ฏีกา 2704/62 29/08/2562 7
2,630.00 ฏีกา 2706/62 29/08/2562 7
1,800.00 ฏีกา 2762/62 29/08/2562 7

74 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
แยกจาก ถนน
บ้านบึง - แกลง 
(บริเวณหน้า อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค 
จํากัด) (ชุมชน
หนองแหวน)

รายได้
จัดเก็บเอง

978,000.00 894,353.00 สัญญา 8/2562 21/02/2562 120



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

75 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแล รักษา
เกาะกลางและ
สวนหย่อม ของ
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง  2.
โครงการจ้าง เหมา
เอกชนดูแล รักษา
เกาะกลาง รวม 1
 แห่ง  และ
สวนหย่อมริมทาง
ถนนสาย ต่างๆ 
รวม 7 แห่ง

รายได้
จัดเก็บเอง

358,000.00 357,000.00 สัญญา 40/2561 01/10/2561 365

76 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแล รักษา
เกาะกลางและ
สวนหย่อม ของ
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง  1.
โครงการจ้าง เหมา
เอกชนดาํเนิน 
การดูแลรักษา
ต้นไม้ และหญ้า
สถานท่ี ต่างๆ รวม
 2 แห่ง  และ
เกาะกลางถนน
ต่างๆรวม 6 แห่ง

รายได้
จัดเก็บเอง

1,852,000.00 650,000.00 สัญญา 39/2561 01/10/2561 365



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

77 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแล รักษา
เกาะกลางและ
สวนหย่อม ของ
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง 3. 
โครงการ จ้างเหมา
 เอกชนดูแล ตัด
แต่งต้นไม้ (สวน
สุขภาพ และ
สวนหย่อม รวม 9
 แห่ง)

รายได้
จัดเก็บเอง

723,000.00 585,923.66 สัญญา 45/2561 01/10/2561 365

78 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแล รักษา
เกาะกลางและ
สวนหย่อม ของ
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง  4. 
โครงการจ้าง เหมา
เอกชนดูแล รักษา
สนามกีฬา เฉลิม
พระเกียรติ  80 
พระพรรษาและ 
บาทวิถีทางเท้า
ถนนแกลงกล้าหาญ

รายได้
จัดเก็บเอง

888,000.00 868,000.00 สัญญา 42/2561 01/10/2561 365



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

79 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแล รักษา
เกาะกลางและ
สวนหย่อม ของ
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง5. 
โครงการจ้าง เหมา
เอกชนดูแล รักษา
สุขศาลา เยียวยา
โลกร้อน

รายได้
จัดเก็บเอง

208,900.00 208,000.00 สัญญา 41/2561 01/10/2561 365

80 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
วางท่อเมน จ่าย
นํ้าประปา บริเวณ
จาก เสารับท่อ
ถนนสุขุมวิท ฝั่ง
ทิศเหนือถึงทาง
แยก ตรงข้าม
โรงเรียนวัดโพธ์ิ
ทอง (ชุมชนโพธ์ิ
เงินและ ชุมชน
โพธ์ิทอง

รายได้
จัดเก็บเอง

435,300.00 435,300.00 ป.5/2562 09/03/2562 30



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

81 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
ถนนโพธ์ิทองไป
บรรจบถนน
สุขุมวิท (ชุมชน
แหลมยาง , ชุมชน
ในยาง , โพธ์ิทอง
และชุมชนสุนทร
โวหาร)

รายได้
จัดเก็บเอง

3,340,000.00 3,100,000.00 สัญญา 10/2562 23/02/2562 60

82 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงราง
ระบายนํ้า คสล. 
ย่านชุมชน 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

รายได้
จัดเก็บเอง

380,000.00 379,000.00 สัญญา 6/2562 26/02/2562 60

83 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนอนุรักษ์ 
มรดกไทยและ 
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช- 
กุมารี

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 21,000.00 ฏีกา 1250/62 26/03/2562 7

1,500.00 ฏีกา 1249/62 26/03/2562 7
84 5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ

รายได้
จัดเก็บเอง

360,000.00 52,500.00 สัญญา  80/62 01/10/2561 107



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

45,000.00 สัญญา 81/62 01/10/2561 92
82,500.00 สัญญา 231/62 01/02/2562 242

120,000.00 สัญญา 230/62 01/02/2562 242
22,500.00 สัญญา 811/62 16/08/2562 46

85 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสร้าง
เสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก

รายได้
จัดเก็บเอง

120,000.00 1,200.00 ฏีกา 2840/62 06/09/2562 7

230.00 ฏีกา 2756/62 06/09/2562 7
390.00 ฏีกา 2754/62 06/09/2562 7

2,996.00 ฏีกา 2757/62 06/09/2562 7
2,500.00 ฏีกา 2755/62 06/09/2562 7

86 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการควบคุม
หนอนพยาธิใน
นักเรียน

รายได้
จัดเก็บเอง

80,000.00 1,560.00 ฏีกา 2759/62 29/08/2562 7

26,964.00 ฏีกา  2758/62 29/08/2562 7
12,000.00 ฏีกา 2843/62 29/08/2562 7

87 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการติดตั้งโคม
ไฟสาธารณะ 
พร้อมอุปกรณ์ 
(ชุมชนหนอง
แหวน) (ชุมชน
โพธ์ิทอง) (ชุมชน
ในยาง) (ชุมชน
สารนารถ)

รายได้
จัดเก็บเอง

938,000.00 854,384.00 สัญญา 3/2562 13/03/2562 90



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

88 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการขยายเขต
วางท่อเมนจ่าย
นํ้าประปา ถนน
ศาลาตาผ่อง ซอย
 1 ฝั่งทิศ เหนือ , 
ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ , 
 ซอย 3 และซอย 
5 ท้ังสองฝั่ง 
(ชุมชนสารนารถ)

รายได้
จัดเก็บเอง

659,000.00 527,000.00 ป.7/2562 25/05/2562 60

89 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
ภายในระบบ
ประปา โรงสูบนํ้า
หนองแหวน 
(ชุมชนหนอง
แหวน)

รายได้
จัดเก็บเอง

468,000.00 467,500.00 ป.4/2562 05/03/2562 60

90 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงซอย
แยกระหว่าง ถนน
มาบใหญ่ ซอย 2 
กับ ซอย 4 (เส้นท่ี
 3) (ชุมชนมาบ
ใหญ่)

รายได้
จัดเก็บเอง

664,000.00 661,000.00 สัญญา 2/2562 13/02/2562 150



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

91 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงซอย
บ้านป้าสง่า สมัย
มงคล ซอยแยก
จากถนนบ้านนา 
ซอย 3 (ชุมชนโพธ์ิ
เงิน)

รายได้
จัดเก็บเอง

136,000.00 135,500.00 สัญญา 12/2562 08/03/2562 120

92 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
ต่อจากของเดิมไป
จรดคลองประแสร์
 ซอยโรงเลื่อย 
(บ้านเฮียตุ้น) 
(ชุมชนดอน
มะกอก)

รายได้
จัดเก็บเอง

622,000.00 598,000.00 สัญญา 4/2562 15/02/2562 120

93 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
ซอยข้างโรงเทียน 
(บ้านครูมิตรจิต 
ตากมัจฉา) ซอย
แยกจาก ถ.สุนทร
ภู่ ซอย 5 (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

รายได้
จัดเก็บเอง

475,000.00 474,500.00 สัญญา 13/2562 08/03/2562 120



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

94 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
ซอยข้างบ้านลุง
อํานวย ย่ังยืน 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

รายได้
จัดเก็บเอง

447,000.00 446,000.00 สัญญา 5/2562 21/02/2562 120

95 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงซอย
แยกจากถนน
ศาลาตาผ่อง (หลัง
ร้านขายปุ๋ย) 
(ชุมชนหนอง
แหวน)

รายได้
จัดเก็บเอง

340,000.00 339,500.00 ฏีกา 1475/62 16/03/2562 120

96 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการแปรรูป
ผลผลิต ทาง
การเกษตร

รายได้
จัดเก็บเอง

35,000.00 6,000.00 ฏีกา 2675/62 29/08/2562 7

3,600.00 ฏีกา 2513/62 29/08/2562 7
3,626.00 ฏีกา 2676/62 29/08/2562 7
2,500.00 ฏีกา 2677/62 29/08/2562 7

390.00 ฏีกา 2678/62 29/08/2562 7
3,000.00 ฏีกา 2679/62 29/08/2562 7
1,480.00 ฏีกา 2680/62 29/08/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

97 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
ทางเช่ือมระหว่าง
อาคารเรียน 
โรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

รายได้
จัดเก็บเอง

390,000.00 390,000.00 สัญญา 11/2562 05/03/2562 45

98 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการติดตั้ง
ประตูอาคาร
อนุบาล โรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

รายได้
จัดเก็บเอง

16,000.00 16,000.00 สัญญา 53/2562 27/02/2562 45

99 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านข้าง
อาคารเรียน
อนุบาล โรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

รายได้
จัดเก็บเอง

318,000.00 317,500.00 สัญญา 10/2562 05/03/2562 90

100 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
ตกแต่งห้อง
วิทยาศาสตร์
พร้อมครุภัณฑ์
ประจําห้อง
วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

รายได้
จัดเก็บเอง

414,900.00 414,900.00 สัญญา 21/2562 14/08/2562 60



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

101 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการติดตั้ง
สัญญาณ ไฟ
กระพริบโซล่าร์
เซลล์ (ชุมชน
หนองแหวน ,  
ชุมชนในยางและ
ชุมชนหนอง
กระโดง)

รายได้
จัดเก็บเอง

42,000.00 42,000.00 ฏีกา 399/62 26/11/2561 15

102 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการติดตั้ง
กระจก โค้งชนิด
โพลี (ชุมชน
หมู่บ้านเอื้ออาทร 
ระยอง (วังหว้า) 
และ ชุมชนหนอง
กระโดง

รายได้
จัดเก็บเอง

42,000.00 42,000.00 ฏีกา 400/62 26/11/2561 15

103 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน 
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือน เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

รายได้
จัดเก็บเอง

200,000.00 1,440.00 ฏีกา 2617/62 23/08/2562 7

64,000.00 ฏีกา 2614/62 23/08/2562 7
5,655.00 ฏีกา 2616/62 23/08/2562 7

520.00 ฏีกา 2615/62 23/08/2562 7
13,200.00 ฏีกา 2658/62 23/08/2562 7
1,000.00 ฏีกา 2622/62 23/08/2562 7

28,800.00 ฏีกา 2847/62 23/08/2562 7
6,000.00 ฏีกา 2613/62 23/08/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

104 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการช่วยเหลือ
 ประชาชน

รายได้
จัดเก็บเอง

450,000.00 13,000.00 ฏีกา 2623/62 12/09/2562 1

10,000.00 ฏีกา 2624/62 12/09/2562 1
13,000.00 ฏีกา 2625/62 12/09/2562 1
13,000.00 ฏีกา 2626/62 12/09/2562 1
10,000.00 ฏีกา 2627/62 12/09/2562 1
2,500.00 ฏีกา 2628/62 12/09/2562 1
5,450.00 ฏีกา 2629/62 12/09/2562 1

13,000.00 ฏีกา 2630/62 12/09/2562 1
8,000.00 ฏีกา 2631/62 12/09/2562 1

10,000.00 ฏีกา 2632/62 12/09/2562 1
13,000.00 ฏีกา 2633/62 12/09/2562 1
10,000.00 ฏีกา 2634/62 12/09/2562 1
12,000.00 ฏีกา 2635/62 12/09/2562 1
10,000.00 ฏีกา 2636/62 12/09/2562 1
12,000.00 ฏีกา 2637/62 12/09/2562 1
10,000.00 ฏีกา 2638/62 12/09/2562 1
10,000.00 ฏีกา 2639/62 12/09/2562 1
16,306.16 ฏีกา 2909/62 20/09/2562 7

105 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก

รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00 60,000.00 ฏีกา 803/62 26/02/2562 7

26,400.00 สัญญา 2394/62 12/08/2562 7
6,000.00 ฏีกา 2355/62 12/08/2562 7

660.00 ฏีกา 2393/62 12/08/2562 7
11,475.00 ฏีกา 2354/62 12/08/2562 7
7,020.00 ฏีกา 2353/62 12/08/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

106 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ 
ประกอบการและ
ผู้ขายของในตลาด

รายได้
จัดเก็บเอง

60,000.00 3,600.00 ฏีกา 1576/62 08/05/2562 7

6,950.00 ฏีกา 1479/62 08/05/2562 7
9,230.00 ฏีกา 1480/62 08/05/2562 7
1,170.00 ฏีกา 1481/62 08/05/2562 7
2,500.00 ฏีกา 1482/62 08/05/2562 7

107 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์
เพ่ือป้องกัน ยา
เสพติด

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 3,000.00 ฏีกา 2832/62 04/09/2562 7

7,700.00 ฏีกา 2769/62 04/09/2562 7
390.00 ฏีกา 2771/62 04/09/2562 7

1,050.00 ฏีกา 2770/62 04/09/2562 7
108 5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากร ป่าชาย
เลน

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 5,030.00 ฏีกา 1394/62 08/05/2562 7

390.00 ฏีกา 1393/62 08/05/2562 7
1,500.00 ฏีกา 1392/62 08/05/2562 7
4,000.00 ฏีกา 1396/62 08/05/2562 7
4,500.00 ฏีกา 1395/62 08/05/2562 7

600.00 ฏีกา 1514/62 08/05/2562 7
109 5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรม
การจัดการนํ้าเสีย
 ชุมชน

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 2,400.00 ฏีกา 2084/62 28/06/2562 7

8,800.00 ฏีกา 2043/62 28/06/2562 7
131.61 ฏีกา 2044/62 28/06/2562 7
775.00 ฏีกา 2045/62 28/06/2562 7



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

390.00 ฏีกา 2046/62 28/06/2562 7
5,305.00 ฏีกา 2042/62 28/06/2562 7

110 5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสวน
สมุนไพร

รายได้
จัดเก็บเอง

70,000.00 41,480.00 ฏีกา 2258/62 19/07/2562 7

2,340.00 ฏีกา 2257/62 19/07/2562 7
1,000.00 ฏีกา 2256/62 19/07/2562 7

111 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

จัดหาครุภัณฑ์
ดนตรีและ 
นาฎศิลป์สําหรับ
โรงเรียน อยู่เมือง
แกลงวิทยา

รายได้
จัดเก็บเอง

450,000.00 430,000.00 สัญญา 1/2562 12/03/2562 30

112 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการติดตั้ง
ป้ายบอก ช่ือแยก
และป้ายช่ือซอย 
(ชุมชนโพธ์ิเงิน , 
ชุมชน สุนทร
โวหารและชุมชน 
หนองกระโดง)

รายได้
จัดเก็บเอง

96,000.00 96,000.00 สัญญา 18/2562 15/03/2562 60

113 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์บริเวณ 
สนามบาสเก็ต
บอล ตลาด
เทศบาล 4 
(ชุมชนมาบใหญ่)
(กันเงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

2,555,000.00 2,484,000.00 สัญญา 18/2562 31/08/2562 120



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

114 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการวางท่อ
ลอด ถนนแหลม
ยาง (ลํารางคึก
ฤทธ์ิ) (ชุมชน
แหลมยาง) (กัน
เงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

205,000.00 204,000.00 สัญญษ 
17/2562

30/08/2562 90

115 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
วางท่อ ลอด
เหลี่ยม คสล.
สําเร็จรูป (ชุมชน
สารนารถ) (กันเงิน
 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

280,000.00 279,500.00 สัญญา 4/2562 14/12/2561 60

116 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
หอ้งคอมพิวเตอร์
และห้องประชุม 
โรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา (กัน
เงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

157,000.00 157,000.00 ฏีกา 2414/62 03/08/2562 45

117 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
ตกแต่ง
ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 
โรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา (กัน
เงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

430,000.00 430,000.00 สัญญา 19/2562 16/03/2562 60



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

118 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุง
ซอยพิรุฬกิจ (ซอย
รางนํ้า) (ชุมชน
หนอง ควายเขา
หัก) (กันเงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

600,000.00 520,000.00 สัญญา 15/2562 14/06/2562 120

119 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการติดตั้งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพ
ยวรางกูร (ชุมชน
หนองแหวนและ
ชุมชนหนอง
แตงโม) (กันเงิน 
61)

รายได้
จัดเก็บเอง

270,000.00 270,000.00 สัญญา 1/2562 29/11/2561 15

120 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการจัดทํา
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ประวัติท่ีมาของ
ท่ีดิน ณ สนาม
กีฬา เฉลิมพระ
เกียรติ 80  พระ
พรรษา พร้อม
ติดตั้ง (ชุมชนโพธ์ิ
เงิน) (กันเงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00 150,000.00 ฏีกา 2298/62 08/05/2562 150



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

121 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการจัดทํา
ป้าย 
ประชาสัมพันธ์
ประวัติท่ีมา ของ
สวนสุขภาพ ณ 
สนาม กีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80  
พระพรรษา 
พร้อมติดตั้ง 
(ชุมชนโพธ์ิเงิน) 
(กันเงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 30,000.00 ฏีกา 2298/62 08/05/2562 150

122 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
นพเก้าซอย 9 
(สาย 3) (ชุมชน
หนองแตงโม)

รายได้
จัดเก็บเอง

540,000.00 523,000.00 ฏีกา 1029/62 15/02/2562 120

123 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย (กันเงิน 
60 ขยายอีก 6 
เดือน) (จํานวน 2 
งวดงาน))

รายได้
จัดเก็บเอง

233,430.00 233,430.00 สัญญา 9/2560 03/03/2560 630



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

124 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการติดตั้งโคม
ไฟสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ 
(ชุมชนหนอง
แตงโม , ชุมชน
มาบใหญ่ , ชุมชน
สารนารถ และ 
ชุมชนหนอง
แหวน) (กันเงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

1,526,000.00 1,390,000.00 สัญญา 2/2562 22/12/2561 90

125 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน
รอบสระนํ้า 
บริเวณหลังศาลา
แหลมท่าตะเคียน 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน) (กันเงิน 
61)

รายได้
จัดเก็บเอง

531,000.00 530,000.00 สัญญา 7/2562 21/02/2562 90



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

126 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
วางท่อจ่าย
นํ้าประปา บริเวณ
ถนนพลงช้างเผือก
 ท้ัง 2 ฝั่ง (ชุมชน
แหลมท่าตะเคียน
 ชุมชนหนอง
กระโดง และ 
ชุมชนพลง
ช้างเผือก) (กันเงิน
 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

3,450,000.00 3,210,000.00 ป.2/2562 12/02/2562 120

127 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
วางท่อเมนจ่าย
นํ้าประปา  
บริเวณถนน
เทศบาล 1 ฝั่งทิศ
ตะวันออก ถนน
เทศบาล 2 ฝั่งทิศ
ตะวันตกและถนน
เทศบาล 3 ฝั่งทิศ
ตะวันตก (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า
และชุมชนสุนทร
โวหาร) (กันเงิน 
61)

รายได้
จัดเก็บเอง

2,900,000.00 2,750,000.00 ป.3/2562 30/01/2562 90



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

128 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการวางท่อ
ระบายนํ้า ถนน
ศาลาตาผ่อง
ด้านขวาทางต่อ
จากของเดิม ไป
บรรจบถนน
หมู่บ้านพวงเพชร 
(ชุมชนหนอง
แหวน) (กันเงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

224,000.00 224,000.00 สัญญา 3/2562 05/12/2561 90

129 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
ห้องนํ้าสํานักงาน
เทศบาลตําบล
เมืองแกลง (กัน
เงิน 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

900,000.00 858,880.00 สัญญา 14/2562 02/05/2562 150

130 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
วางท่อเมนจ่าย
นํ้าประปา บริเวณ
ถนนสุนทรภู่  ซอย
 7 ฝั่งทิศใต้ 
(ชุมชนพลง
ช้างเผือก) (กันเงิน
 61)

รายได้
จัดเก็บเอง

1,059,000.00 988,680.00 ป.1/2562 16/01/2562 90



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

131 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี

โครงการส่งเสริม
การปกครอง 
ระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข
และการธํารงไว้ซ่ึง
 สถาบันหลักของ
ชาติใน ระดับพ้ืนท่ี

40,000.00 1,500.00 ฏีกา 1898/62 17/06/2562 7

2,500.00 ฏีกา 1897/62 17/06/2562 7
390.00 ฏีกา 1899/62 17/06/2562 7

132 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

โครงการส่งเสริม
อาชีพการทําไม้
กวาด

20,000.00 3,150.00 ฏีกา 1145/62 15/04/2562 7

9,260.00 ฏีกา 1146/62 15/04/2562 7
7,200.00 ฏีกา 1241/62 15/04/2562 7

390.00 ฏีกา 1157/62 15/04/2562 7
133 1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
ตลาดเทศบาล 1 
(กันเงิน 60)

รายได้
จัดเก็บเอง

3,075,728.00 3,075,728.00 สัญญา 38/2561 22/09/2561 240



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

134 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง
ระบบระบาย
นํ้าหน้าร้านชาย
สากล ถนน
เทศบาล1 ซอย 4 
(ชุมชนสุนทร
โวหาร) (กันเงิน61)

รายได้
จัดเก็บเอง

115,000.00 115,000.00 สัญญา 7/2562 26/02/2562 60

135 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุง 
ซอยแยกจาก 
ถนนบ้านบึง -  
แกลง บริเวณข้าง
บริษัทโตโยต้า 
(เส้นท่ี ๑) และ
บริเวณหลัง 
โรงงานญ่ีปุ่นไป
ออกถนน หนอง
กันเกรา (เส้นท่ี ๒)
 (ชุมชนสารนารถ)

รายได้
จัดเก็บเอง

2,092,000.00 1,951,505.00 สัญญา 33/2562 19/05/2561 120



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา
วันท่ีเซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน

136 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการวางท่อ
ระบายนํ้า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
 ๐.๘๐ ม. บริเวณ
 วงเวียนในเพ่ือ
ปรับระดับ การ
ไหลของนํ้า 
(ชุมชนหนอง
กระโดง) (กันเงิน
61)

รายได้
จัดเก็บเอง

350,000.00 349,500.00 สัญญา 9/2562 05/03/2562 90



 
   

ผลการดําเนินงานป 256๒  
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ. 256๒) 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๑. โครงการปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๐๐,000 บาท 

ลงนามสัญญา ๘๕๘,๘๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๑,๑๒๐ บาท สํานักปลัดฯ (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.3  แผนงานการศึกษา 

๑. โครงการปรับปรุงตกแตงหองปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๔๓๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๔๓๐,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ 

(กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรและหองประชุมโรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา งบประมาณตาม          

เทศบัญญัติ ๑๕๗,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๑๕๗,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา 

งานโรงเรียนฯ (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

โครงการกันเงินป ๖๑ 



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.4  แผนงานสาธารณสุข 

๑. โครงการกอสรางตลาดเทศบาล ๑ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๐๗๕,๗๒๘ บาท งบประมาณท่ีใช 

๓,๐๗๕,๗๒๘ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (กันเงิน ๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๓๓,๔๓๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๒๓๓,๔๓๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ งานกําจัดขยะฯ (กันเงิน ๕๙ 

ขยายอีก ๖ เดือน) (จํานวน ๒ งวดงาน))  

 

 

 

 

 

 

 
 

๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําหนารานชายสากลถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ (ชุมชนสุนทรโวหาร) 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑๕,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๑๑๕,000  บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

กองชาง (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 



๓. โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาด ขนาด Ø 0.80 เมตร บริเวณวงเวียนใน เพ่ือปรับระดับการไหลของน้ํา 

(ชุมชนหนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๕๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๓๔๙,๕๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยพิรุฬกิจ (ซอยรางน้ํา) (ชุมชนหนองควายเขาหัก) งบประมาณตาม        

เทศบัญญัติ ๖๐๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๕๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท กองชาง    

(กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 
 

 

๕. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนรอบสระน้ําบริเวณหลังศาลาแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๓๑,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๕๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ 

บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พรอมอุปกรณ (ชุมชนหนองแตงโม ,ชุมชนมาบใหญ ,ชุมชนสารนารถ และ

ชุมชนหนองแหวน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๕๒๖,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๑๓๖,๐๐๐ บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

๗. โครงการปรับปรุงวางทอลอดเหลี่ยม คสล.สําเร็จรูป (ชุมชนสารนารถ) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๒๘๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๒๗๙,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘. โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนศาลาตาผองดานขวาทางตอจากของเดิมไปบรรจบถนนหมูบานพวงเพชร

(ชุมชนหนองแหวน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๒๔,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๒๒๔,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙. โครงการวางทอลอดถนนแหลมยาง (ลํารางคึกฤทธิ์) (ชุมชนแหลมยาง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๒๐๕,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๒๐๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 

 
 

 

 

 

 
 

 

๑๐. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนนบานบึง -แกลง บริเวณขางบริษัทโตโยตา (เสนท่ี ๑) และ

บริเวณหลังโรงงานญ่ีปุนไปออก ถนนหนองกันเกรา (เสนท่ี ๒) ชุมชนสารนารถ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๒,๐๙๒,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑,๙๕๑,๕๐๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๔๐,๔๙๕ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสนามบาสเก็ตบอลตลาดเทศบาล 4 (ชุมชนมาบใหญ) งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ ๒,๕๕๕,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา ๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๑,๐๐๐ บาท            

กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ (กันเงิน ๖๑)  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.9  แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 

๑. โครงการปรับปรุงวางทอจายน้ําประปา บริเวณถนนพลงชางเผือก ท้ัง 2 ฝง (ชุมชนแหลมทาตะเคียน 

ชุมชนหนองกระโดงและชุมชนพลงชางเผือก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๔๕๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช    

๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๔๐,๐๐๐ บาท กองการประปา (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 
 

 

๒. โครงการจางเหมาปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝงตะวันออก ถนนเทศบาล 2 

ฝงทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝงทิศตะวันตก (ชุมชนแกลงแกลวกลาและชุมชนสุนทรโวหาร) 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๙๐๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท กองการประปา (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

๓. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทรภู ซอย 7 ฝงทิศใต (ชุมชนพลงชางเผือก)

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๐๕๙,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๙๘๘,๖๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 

๗๐,๓๒๐ บาท กองการประปา (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี      

6.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 

๑. โครงการติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชน    

หนองแหวนและชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๗๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช 

๒๗๐,000   บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สํานักปลัด (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี      

6.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธประวัติท่ีมาของสวนสุขภาพ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80         

พระพรรษาพรอมติดตั้ง (ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช         

๓๐,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (กันเงิน ๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธประวัติท่ีมาของท่ีดิน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา 

พรอมติดตั้ง (ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๑๕๐,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (กันเงิน ๖๑) 

 
 
 
 
 
 



๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๑. แทนบรรยาย (PODIUM) พรอมขยายเสียง จํานวน 2 อัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช ๔๐,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สํานักปลัด (กันเงิน ๖๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ตูเหล็ก แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ ตู งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๑๑,000 
บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ (กันเงิน ๖๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 
๑. ชั้นวางเอนกประสงค ๔ ชั้นโลง จํานวน ๓ ตู งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๔,๗00 บาท งบประมาณท่ีใช 
๑๔,๗00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ (กันเงิน ๖๑) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU 
พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๔,๘00 บาท งบประมาณท่ีใช ๖๔,๖00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (กันเงิน ๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ประเภทครุภัณฑกอสราง 
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. เครื่องยิงตะปู จํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๕,๖00 บาท งบประมาณท่ีใช ๘๕,๖00 
บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน ๓ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๘,๕๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 
๒๘,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองชาง (กันเงิน ๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานป 256๒  
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ. 256๒) 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

๑. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ พรอมอุปกรณ (ชุมชนหนองแหวน) (ชุมชนโพธิ์ทอง) (ชุมชนในยาง)   

(ชุมชนสารนารถ) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๓๘,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๘๕๔,๓๘๔ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๘๓,๖๑๖ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๙ แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 

๑. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปา บริเวณจากเสารับทอถนนสุขุมวิท ฝงทิศเหนือถึงทางแยกตรง
ขามโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ชุมชนโพธิ์เงินและโพธิ์ทอง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๓๕,๓00 บาท 
งบประมาณท่ีใช ๔๓๕,๓00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
 

 

 

 

 

 

๒. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนภายในระบบประปาโรงสูบน้ําหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๖๘,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๔๖๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ 

บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 

 



๓. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปาบริเวณถนนสุนทรภู ซอย ๕ ฝงทิศเหนือ (ชุมชนหนองกระโดง) 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๐๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๔๔๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 

๑๕๓,๐๐๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 

 

๔. โครงการขยายเขตวางทอเมนจายน้ําประปา ถนนศาลาตาผอง ซอย 1 ฝงทิศเหนือ ซอย 2 ฝงทิศใต ซอย 3 

และซอย 5 ท้ังสองฝง (ชุมชนสารนารถ) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๕๙,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช 

๕๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓๒,๐๐๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 

 

๕. โครงการจัดทําขอมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับงานประปา

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐๐,๐00 บาท ลงนามสัญญา ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

กองการประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนเทศบาล ๓ ซอย ๖ บริ เวณหนาโรงเรียนอนุบาลหลานรัก             

(ชุมชนแกลงแกลวกลา) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๒๒,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๔๒๑,๕๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยแยกระหวางถนนมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เสนท่ี 3)              

(ชุมชนมาบใหญ) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๖๔,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๖๖๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนซอยขางบานลุงอํานวย ยั่งยืน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ ๔๔๗,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๔๔๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท      

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนซอยขางโรงเทียน (บานครูมิตรจิต ตากมัจฉา) ซอยแยกจาก ถ.สุนทรภู 

ซอย 5 (ชุมชนพลงชางเผือก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๗๕,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๔๗๔,๕๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยบานปาสงา สมัยมงคล ซอยแยก จากถนนบานนา ซอย 3            

(ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๓๖,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๑๓๕,๕๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือ ๕๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

๖. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ ซอย ๔ (ชุมชนมาบใหญ) งบประมาณตาม    

เทศบัญญัติ ๕๘๖,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๕๘๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยแยกจากถนนศาลาตาผอง (หลังรานขายปุย) (ชุมชนหนองแหวน) 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๔๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๓๓๙,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ 

บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนตอจากของเดิมไปจรดคลองประแสรซอยโรงเลื่อย (บานเฮียตุน)     

(ชุมชนดอนมะกอก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๒๒,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๕๙๘,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๒๔,๐๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

๙. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนนพเกาซอย 9 (สาย 3) (ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตาม         

เทศบัญญัติ ๕๔๐,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๕๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๗,๐๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนแยกจากถนนบานบึง-แกลง (บริเวณหนาอีสโคสทเฟอรนิเทค จํากัด) 

(ชุมชนหนองแหวน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๗๘,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๘๙๔,๓๕๓ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๘๓,๖๔๗ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. โครงการกอสรางและปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ยานชุมชน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ ๓๘๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๓๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. โครงการกอสรางและปรับปรุงวางทอระบายน้ําบริเวณวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ ๖๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๕๙,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองกันเกรา ซอย ๒ (ซอยหลังโรงงาน

ญ่ีปุนไปคลองถม) (ชุมชนสารนารถ) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๐๔๔,000 บาท งบประมาณท่ีใช 

๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๔,๐๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 



๑๔. โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง ,ชุมชนในยาง,โพธิ์ทอง และชุมชน

สุนทรโวหาร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๓๔๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๒๔๐,๐๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ตอจากของเดิมถึงบานหมอนอย ถนนมาบใหญ ซอย ๕ 

(ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๗๘,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๒๗๗,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖. โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางอาคารเรียนโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๓๙๐,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๓๙๐,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗. โครงการติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๖,000 

บาท งบประมาณท่ีใช ๑๖,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองชาง 

 

 

 



๑๘. โครงการปรับปรุงตกแตงหองวิทยาศาสตรพรอมครุภัณฑประจําหองวิทยาศาสตรโรงเรียนอยูเมืองแกลง

วิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๑๔,๙00 บาท งบประมาณท่ีใช ๔๑๔,๙00 บาท งบประมาณคงเหลือ    

๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดานขางอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๑๘,000 บาท งบประมาณท่ีใช ๓๑๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ 

บาท กองชาง 

 

 

 

 

 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี 

๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๑. โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,000 บาท งบประมาณ   

ท่ีใช ๒๕๗,๖๘๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๒,๓๑๕ บาท กองการศึกษา  

  

 

 

 

 

 



๒. โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๓๙,๙๒๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๐๗๕ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

๓. โครงการสงเสริมอาชีพการทําไมกวาด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๒๐,๕๙๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๔๐๔ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี 

๒.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕๐,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช    

๒๔๗,๔๓๗.๖๖ บาท ง บประมาณคงเหลือ ๒,๕๖๒.๓๔ บาท กองการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการจัดงานวันสงกรานต และวันผูสูงอายุแหงชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท        

งบประมาณท่ีใช ๒๘๙,๔๓๗.๐๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๕๖๒.๙๖ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

๓. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐  บาท งบประมาณ

ท่ีใช ๑๔๙,๙๑๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๐ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔. โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบาน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช 

๓,๘๒๒,๘๘๒.๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๗๗,๑๑๗.๕๐ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

๕. โครงการจัดพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหงในระหวางพรรษา ๓ ครั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐  

บาท งบประมาณท่ีใช ๔๑,๒๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๗๑๐ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 

 

๖. โครงการพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหงวันข้ึนปใหม งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๒๙,๘๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๑๖๐ บาท กองการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

๗. โครงการสืบสานงานสุนทรภู งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๙,๙๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๑๐๐ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ 

 

 



๘. โครงการเยาวชนคนรักษถ่ิน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๓,๔๖๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๕๔๐ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช 

๒๒,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๗,๕๐๐ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๑๐. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีอําเภอแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๐ ,๐๐๐ 

บาท งบประมาณท่ีใช ๓๒,๑๒๑.๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๗,๘๗๘.๑๐ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๑๑. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีจังหวัดระยอง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘,๐๐๐ 

บาท งบประมาณท่ีใช ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๒. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดงานวันตากสินมหาราชและจังหวัดระยอง งบประมาณตาม        

เทศบัญญัติ ๑๔ ,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช  ๑๑,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๒๐๐ บาท              

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

๓.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๒๔๗,๓๘๒ 

บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๒,๖๑๘ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. โครงการสงเสริมกีฬาบาสเกตบอล เมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ    

ท่ีใช ๙๓,๒๔๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖,๗๕๘ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ 

 

 

 

 

 

๓. โครงการสงเสริมกีฬาฟุตซอล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๔๙,๙๖๙ 

บาท  งบประมาณคงเหลือ ๓๑ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ  

 

 

 

 

 

๔. โครงการวันเด็กแหงชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๑๕๑,๖๗๔ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๔๘,๓๒๖ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ   

 

 

 

 

 

๕. โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๕๙,๔๔๐ บาท         

งบประมาณคงเหลือ ๒๐๕๖๐ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ  

 

 

 

 



๖. โครงการหองสมุดเพ่ือประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๒๓,๓๖๐ 

บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๖,๖๔๐ บาท กองการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๑. โครงการติดตั้งกระจกโคงชนิดโพลี (ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) และชุมชนหนองกระโดง) 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลารเซลล (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนในยาง และชุมชน           

หนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือ ๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 



๓. โครงการจางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ ๕๔๐,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๕๐๔,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๐๐๐ บาท 

สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔. โครงการจางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕. โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๒๔๖,๐๐๐ 

บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๔,๐๐๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

๑. โครงการชวยเหลือประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๑๙๑,๒๕๖.๑๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕๘,๗๔๓.๘๔ บาท สํานักปลัดฯ งานปองกันฯ  

 

 

 

 

 

 

 
 

๒. โครงการต้ังจุดตรวจเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตางๆ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๒๖,๕๖๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๓,๔๓๕ บาท สํานักปลัดฯ           

งานปองกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. โครงการฝกซอมแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๕๐,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๒๙,๕๙๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๔๐๖ บาท สํานักปลัดฯ           

งานปองกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณตาม   

เทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๒๐,๖๑๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๙,๓๘๕ บาท       

สํานักปลัดฯ งานปองกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๔.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสังคมผูสูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ    

ท่ีใช ๑๗๙,๖๑๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๓๙๐ บาท กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชนฯ 

 

 

 

 

 

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๑. โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารหองสมุด) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๑๐๘,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 



๒. โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมูอาคารลดโลกรอน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,๐๐๐  

บาท งบประมาณท่ีใช ๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๑๖,๐๐๐  

บาท งบประมาณท่ีใช ๒๐๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙,๐๐๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๕.๔ แผนงานสาธารณสุข 

๑. โครงการตลาดสีเขียว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๖,๒๗๐ บาท         

งบประมาณคงเหลือ ๑๓,๗๓๐ บาท กองสาธารณสุข งานบริการฯ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๒. โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๑๑๑,๕๕๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๘,๔๔๕ บาท กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและผูขายของในตลาด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๒๓,๔๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๕๕๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔. โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๑๒,๑๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๗,๘๖๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๑๖,๐๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓,๙๘๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 
 



๖. โครงการรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๒๑,๙๓๐ 

บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๗๐ บาท กองสาธารณสุข งานบริการฯ 

 

 

 

 

 
 

๗. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง        

พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี      

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕,๕๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุข งานบริการฯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

๘. โครงการอนุรักษแมน้ําประแส งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๔๓,๙๗๐ บาท         

งบประมาณคงเหลือ ๔๖,๐๓๐ บาท กองสาธารณสุข งานบริการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙. โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียชุมชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๑๗,๘๐๑.๖๑ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๑๙๘.๓๙ บาท กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

๑๐. โครงการจางเหมาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๖๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๓๒๒,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๗,๕๐๐ บาท กองสาธารณสุข งานศูนยบริการฯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

๑๑. โครงการสรางเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๗,๓๑๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑๒,๖๘๔ บาท กองสาธารณสุขฯ งานศูนยบริการฯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

๑๒. โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

ท่ีใช ๖๔,๓๘๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๕,๖๑๘ บาท กองสาธารณสุข งานศูนยฯ 

 

 



๑๓. โครงการควบคุมหนอนพยาธิในนักเรียน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๔๐๕๒๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๙,๔๗๖ บาท กองสาธารณสุขฯ งานศูนยบรกิารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาเกากลางและสวนหยอมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

๑. โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาตนไม และหญาสถานท่ีตางๆรวม ๒ แหง และเกาะกลางถนน

ตางๆ รวม ๖ แหง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๘๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๖๕๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท กองชาง งานสวนฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาเกากลางและสวนหยอมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

๒. โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาเกาะกลาง รวม ๑ แหง และสวนหยอมริมทางถนนสายตางๆ 

รวม ๗ แหง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๕๘,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๓๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท กองชาง งานสวนฯ 

 

 

 

 

 

 



โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาเกากลางและสวนหยอมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

๓. โครงการจางเหมาเอกชนดูแลตัดแตงตนไม (สวนสุขภาพและสวนหยอม รวม ๙ แหง) งบประมาณตาม      

เทศบัญญัติ ๗๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๕๘๕,๙๒๓.๖๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓๗,๐๗๖.๓๔ บาท 

กองชาง งานสวนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาเกากลางและสวนหยอมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

๔. โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และบาทวิถีทางเทา      

ถนนแกลงกลาหาญ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๘๘,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๘๖๘,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท กองชาง งานสวนฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาเกากลางและสวนหยอมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

๕. โครงการจางเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกรอน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๘,๙๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๒๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๐๐ บาท กองชาง งานสวนฯ 

 

 

 

 

 

 

 



๖. โครงการสวนสมุนไพร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๔๔,๘๒๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๑๘๐ บาท กองชาง งานสวนฯ 

 

 

 

 

 
 

 

๗. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรม      

ราชกุมารี (อพ.สธ) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๓๖,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๑,๕๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือ ๑๓๔,๕๐๐ บาท กองชาง งานสวนฯ 

 

 

 

 

 
 

 

๘. โครงการจางเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทําความสะอาด และพัฒนา

สภาพแวดลอม งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๓,๓๐๗,๕๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๒๕๖๕๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ งานรักษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๙. โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๑๒,๑๗๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖๗,๘๒๕ บาท กองสาธารณสุขฯ งานกําจัดขยะฯ 

 

 

 

 
 



๑๐. โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด จํานวน ๔ เสน รวมซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐  

บาท งบประมาณท่ีใช  ๑,๐๒๗,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๓,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ              

งานกําจัดขยะฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๑. โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด จํานวน ๑๑ เสน รวมซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๑,๗๗๘,๕๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๑,๗๑๑,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖๖,๗๐๐ บาท กองสาธารณสุข

งานกําจัดขยะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๕.๘ แผนงานงบกลาง 

๑. คาใชจายกองทุนประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือระดับพ้ืนท่ี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๔๑๔,๑๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๘๒๐ บาท กองสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

๖.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป   

๑. โครงการรณรงคเชิญชวนชําระภาษี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๐,๗๗๐ 

บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๙,๒๓๐  บาท กองคลัง 

 

 

 

 

 

 
 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐  

บาท งบประมาณท่ีใช ๑๘๒,๓๑๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๗,๖๙๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. โครงการอบรมรวมใจประหยัดไฟฟา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๓๓,๐๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๙๘๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. โครงการสํารวจความพึงพอใจ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๒๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕. โครงการสงเสริมการเรียนรูตามรอยพอหลวง ศูนยพระมหาชนกเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ   

ตามเทศบัญญัติ ๕๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๒๑,๖๒๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๔๘,๓๗๕ บาท 

สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๖. โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒๓,๖๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๑๑,๒๐๐ 

บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๓๙๙.๖๒ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๗. โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการธํารงไว   

ซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนท่ี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช        

๔,๓๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๕,๖๑๐ บาท สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

๘. โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ (ดําเนินการแตไมไดเบิกจายงบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี      

6.๓ แผนงานการศึกษา 

๑. จัดหาครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลปสําหรับโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๔๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา     

งานโรงเรียนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

๖.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๒๑๙,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๓๐,๘๐๐ บาท กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

๖.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานกิจกรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี      

6.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑. โครงการติดตั้งปายบอกชื่อแยกและปายชื่อซอย (ชุมชนโพธิ์ เ งิน, ชุมชนสุนทรโวหาร และชุมชน           

หนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๖,๐๐๐  บาท งบประมาณท่ีใช ๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือ ๐ บาท กองชาง 

 

 

 

 



๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 
๑. เกาอ้ีนวม จํานวน ๑๐๐ ตวั งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๙,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๗๙,๐00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพ้ืน หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU 
พรอมติดตั้งในหองคอมพิวเตอร โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา จํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๘๐,๔๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๘๐,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพ้ืน หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU 
พรอมติดต้ังในหองสมุด โรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา จํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๑๐๒,๔๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๑๐๒,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔. ชั้นวางเอนกประสงค ๔ ชั้นโลง จํานวน ๔ ตู งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๙,๖00 บาท งบประมาณท่ีใช 
๑๙,๖00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ตูเหล็กแบบ ๒ บาน จํานวน ๔ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๒,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๒๒,๐00 
บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  
 
 
 

 

 

 

 

 
๖. โตะสําหรับครู โตะทํางานครู จํานวน ๒ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช 
๑๕,๐00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  
 

 

 

 

 

 
 



๗. เกาอ้ีทํางานครู จํานวน ๒ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๒,๐00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  
 
 

 

 

 

 

๘. โตะคอมพิวเตอร จํานวน ๑๐ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๓๐,๐00 
บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ  
 
 

 

 

 

 

๙. เกาอ้ีคอมพิวเตอร จํานวน ๑๐ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๙,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๑๙,๐00 

บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
๑. เกาอ้ีสํานักงานจํานวน ๒ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๒00 บาท งบประมาณท่ีใช ๔,๒00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา  

 
 
 

 

 

 

๒. เกาอ้ีสํานักงานจํานวน ๑ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๕00 บาท งบประมาณท่ีใช ๔,๕00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา  

 

 

 

 

 
 
๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๙ แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 
๑. โตะคอมพิวเตอรชนิดเหล็ก จํานวน ๑ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช    

๔,๕00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 



๒. เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน ๑ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๕00 บาท งบประมาณท่ีใช ๒,๕00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 

 

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
๑.๑๐ แผนงานพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล 
๑. เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน ๖ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๑๕,๐00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สถานธนานุบาล 

 

 

 

 

 

๔. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
๔.๙ แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 
๑. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัต ิ      

๒๓,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๒๒,๙00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 



๒. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว ) จํานวน ๑ เครื่อง 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐00 บาท งบประมาณท่ีใช ๒๙,๙00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๐ บาท 

กองการประปา 

 

 

 

 

 

๓. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ     

ตามเทศบัญญัติ ๔,๓00 บาท งบประมาณท่ีใช ๔,๓00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 

๔. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๕00 บาท 

งบประมาณท่ีใช ๒,๔00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๐ บาท กองการประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
๔.๑๐ แผนงานพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล 
๑. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๒,๐00 

บาท งบประมาณท่ีใช ๒๒,๐00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สถานธนานุบาล 

 

 

 

 

 

๒. เครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐00 บาท 

งบประมาณท่ีใช ๑๘,๗๒๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๗๕ บาท สถานธนานุบาล 

 

 

 

 

 

๕. ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
๕.๙ แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 
๑. จัดซ้ือเครื่องสูบจายสารละลายสารสม จํานวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๑,๐๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๕๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 



๒. จัดซ้ือเครื่องสูบจายสารละลายโพลิเมอร จํานวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๖,๐๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๖๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 

๖. ประเภทครุภัณฑกอสราง 
๕.๙ แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 
๑. เครื่องอัดอากาศขนาดไมนอยกวา ๒๕๐ ลิตร/นาที จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ 

บาท งบประมาณท่ีใช ๔๒,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗,๒๐๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

 

๗. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๑. ลําโพงขนาด ๑๕๐ วัตต จํานวน ๒ ดอก งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช 

๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 



๗. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
๗.๓ แผนงานการศึกษา 
๑. ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจง ๕๐๐ วัตต เพาเวอรมิกเซอร จํานวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ   

๕๖,๒๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๕๖,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา งานโรงเรียนฯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
๗. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
๗.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. ชุดเครื่องเสียงกลางแจง ขนาดไมนอยกวา ๑๐๐๐ วัตต เพาเวอรมิกเซอร พรอมติดตั้งจํานวน ๒ ชุด 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๖, ๒๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๕๖,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

กองการศึกษา  

 
 

 
 

 

 

 

 

๒. เครื่องเสียงสื่อการสอน ไมนอยกวา ๑๕ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีใช ๑๔,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐ บาท กองการศึกษา  

 

 

 



๘. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
๘.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. รถจักรยานยนตขนาดไมนอยกวา ๑๑๐ ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน ๑ คัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๔๐,๘๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช ๔๐,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา  

 
 
 

 

 

 

 
 



1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ําส่วนต่อ 1,493,000 อยู่ระหว่างสํานักงานท่ีดิน กันงบประมาณ กองช่าง
ขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง ตรวจสอบแนวเขตท่ีดน มาดําเนินการใน
บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นท่ี 1) ปีงบประมาณ 2563
และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นท่ี 2) (ชุมชนสารนารถ) (กันเงิน 61)

2 โครงการก่อสร้างติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 580,000 อยู่ระหว่างขอนุญาต กันงบประมาณ กองช่าง

ชนิดกิ่งเด่ียว บริเวณทางหลวง กรมทางหลวง มาดําเนินการใน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตอนกะเฉด-ปา่เตียนระหว่าง กม.271+223 ถึง กม.271+499 ปีงบประมาณ 2563
(หน้าสถานีบริการน้ํามันบางจากไต๋ ปิโตรเลียมถึงแยกบายพาส)

2,073,000

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกกําลังกายและ 1,308,000 อยู่ระหว่างจะดําเนินการ กันงบประมาณ กองการศึกษา
อุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพ้ืน e-bidding ใหม่ มาดําเนินการใน
คอนกรีต ปีงบประมาณ 2563

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 552,000 สถานีตํารวจภูธรแกลง งบประมาณ กองการศึกษา
และปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบหอประวัติเมืองแกลง  ไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี ตกเป็นสะสมของ
และลานกีฬาสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) ทางเทศบาลฯ

3 โครงการเปลี่ยนพ้ืนบล็อคยางพร้อมติดต้ัง 552,000 อยู่ระหว่างจะดําเนินการ กันงบประมาณ กองการศึกษา
สนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิม e-bidding ใหม่ มาดําเนินการใน
พระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธ์ิเงิน) ปีงบประมาณ 2563

2,412,000

1.9  แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่าย 3,250,000 อยู่ระหว่างขอนุญาต กันงบประมาณ กองการประปา
น้ําประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่ กรมทางหลวง มาดําเนินการใน
(ชุมชนหนองแหวนและชุมชนมาบใหญ่) (กันเงิน 61) ปีงบประมาณ 2563

3,250,000

โครงการท่ีมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม

รวม

รวม



1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)
1.11  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการจัดทําเนินชะลอความเร็ว 75,000 โรงเรียนจินดาวัฒน์ไม่ได้ โอนงบประมาณไป กองช่าง
(ชุมชนหนองแตงโม , ปิดดําเนินการแล้ว จึงไม่มี ต้ังจ่ายรายการใหม่
ชุมชนหนองแหวนและชุมชนหนองกระโดง) ความจําเป็น จึงย้ายและ โครงการจัดทําเนิน

เพ่ิมจุดจัดทําเนินฯ ตามที่ได้ลง ชะลอความเร็ว
ประชาคมท้องถ่ินระดับชุมชน (ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธ์ิทอง,

ชุมชนหนองแตงโมและ
ชุมชนหนองแหวน)

2 โครงการจัดทําเนินชะลอความเร็ว 105,000 ดําเนินการก่อสร้างไม่ทัน กันงบประมาณ กองช่าง
(ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธ์ิทอง, เนื่องจากโอนต้ังจ่าย มาดําเนินการใน
ชุมชนหนองแตงโมและ รายการใหม่ปลาย ปีงบประมาณ 2563
ชุมชนหนองแหวน) ปีงบประมาณ 2562

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 2,600,000 ดําเนินการก่อสร้างไม่ทัน กันงบประมาณ กองช่าง

ซอยหนองกันเกรา 5 เนื่องจากตราเป็นเทศบัญญัติ มาดําเนินการใน
(ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563

ปี 2562 ฉบับท่ี 1
ปลายปีงบประมาณ 2562

4 โครงการปรับปรุงลานพ้ืนระเบียง 2,700,000 ดําเนินการก่อสร้างไม่ทัน กันงบประมาณ กองช่าง
ศาลาเก้าเหลี่ยม เนื่องจากโอนต้ังจ่าย มาดําเนินการใน
(ชุมชนโพธ์ิเงิน) รายการใหม่ปลาย ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562
5,480,000

13,215,000

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับ 60,000 กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ งบประมาณ กองการศึกษา
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล ตามที่กําหนด ตกเป็นสะสมของ
เมืองแกลง ทางเทศบาลฯ

60,000
60,000

โครงการท่ีมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 จํานวน 1 โครงการ
รวม

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 จํานวน 10 โครงการ



4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 1,669,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ สํานักปลัดฯ
(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชน จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน
แกลงแกล้วกล้า) จํานวน 16 ตัว และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563

ของจังหวัด
1,669,000

4.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการจ้างเหมาบุคลากรสอน 360,000 ครูไม่มีวุฒิตรงตามท่ีกําหนด โอนไปต้ังจ่าย กองการศึกษา
ภาษาจีนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา รายการใหม่

จัดซ้ือครุภัณฑ์
สํานักงานและ

ครุภัณฑ์การศึกษา
2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 330,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ กองการศึกษา

บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียน จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน
อยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 8 ตัว และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563

ของจังหวัด
690,000

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 70,000 กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ งบประมาณ กองการศึกษา
ตามที่กําหนด ตกเป็นสะสมของ

จึงไม่ได้ดําเนินโครงการ ทางเทศบาลฯ

70,000

รวม

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
โครงการท่ีมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการท่ีมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวม



4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)
4.8 แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน , 350,000 เป็นไปตามระเบียบ โอนงบประมาณ กองการศึกษา
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ไปโครงการช่วยเหลือ

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ประชาชน
และการให้ความช่วยเหลือ

นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2561

350,000

4.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 300,000 คณะกรรมการบริหาร กันงบประมาณ กองการประปา
โรงสูบน้ําหนองแหวน จํานวน 8 ตัว และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มาดําเนินการใน

ของจังหวัดให้ความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563
ปลายปีงบประมาณ 2562

300,000
3,079,000.00

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน 320,000 ชุมชนไม่สามารถ โอนไปต้ังจ่ายรายการ กองสาธารณสุขฯ

งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ดําเนินการโครงการได้ ใหม่ จํานวน 3 โครงการ
ด้านสาธารณสุข 1) โครงการสร้างเสริมภาวะ
จํานวน 16 ชุมชน (16 โครงการ) โภชนาการในเด็ก งบ 120,000 บาท
ชุมชนละ 20,000 2) โครงการควบคุมหนอนพยาธิ

ในนักเรียน งบ 80,000 บาท
3) โครงการอบรมหมอชุมชนใน
พระราชประสงค์ งบ 120,000 บาท
เทศบาลฯ ดําเนินการเอง

320,000
320,000

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561

รวมยุทธศาสตรท่ี์ 4 จํานวน  6 โครงการ

รวม

รวม

รวม

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 จํานวน  16 โครงการ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการท่ีมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562



6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี/ 1,000,000 คณะรักษาความสงบเรียบร้อย โอนไปตั้งจ่ายรายการ สํานักปลัดฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง แห่งชาติ (คสช.) ยังไม่มีคําสั่ง ใหม่ โครงการส่งเสริม

/ประกาศให้จัดการเลือกต้ัง การปกครองระบบ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและการ

ธํารงไว้ซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาติในระดับพ้ืนท่ี

2 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 300,000 ในปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ สํานักปลัดฯ
ไม่มีการรับเสด็จ ตกเป็นสะสมของ

พระบรมวงศานุวงศ์ ทางเทศบาลฯ
1,300,000

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.11  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม 50,000 โยธาธิการจังหวัดระยอง งบประมาณ กองช่าง
ในการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวม ไม่มีหนังสือแจ้งให้ ตกเป็นสะสมของ
เมืองแกลง พ.ศ.2561 จัดประชุมชี้แจงฯ ทางเทศบาลฯ

50,000
1,350,000

18,024,000.00 บาท

รวม

รวม

ครุภัณฑ์ท่ีมิได้ดําเนินการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 2562

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6 จํานวน  3 โครงการ

โครงการท่ีมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวมทั้งส้ิน 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 38 โครงการ

โครงการท่ีมิได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ สํานักปลัดฯ
สําหรับงาน สํานักงาน จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน
จํานวน 1 เคร่ือง และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
(กันเงิน 61) ของจังหวัด

2 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 53,000 " ----- " " ----- " กองวิชาการฯ
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 
สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เคร่ือง  (กันเงิน 61)

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000 " ----- " " ----- " สํานักปลัดฯ
สาํหรับงาน ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง

4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 2,100 " ----- " " ----- " สํานักปลัดฯ
(Smart Card Reader) จํานวน 3 เคร่ือง

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ 17,000 " ----- " " ----- " กองวิชาการฯ
งานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง

6 จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า 10,000 " ----- " " ----- " กองวิชาการฯ
ขนาด ๘๐๐ AV (จํานวน 4 เคร่ือง)

7 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 " ----- " " ----- " กองวิชาการฯ
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง

8 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 4,200 " ----- " " ----- " กองคลัง
(Smart Card Reader) จํานวน 6 เคร่ือง

125,000

1.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ 220,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ กองการศึกษา
งานประมวลผล แบบท่ี ๑ จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน (งานระดับ
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 ก่อนวัยเรียน)
จํานวน 10 ชุด ของจังหวัด

2 จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า 25,000 " ----- " " ----- " กองการศึกษา
ขนาด ๘๐๐ VA มีกําลังไฟด้านนอก (งานระดับ
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จํานวน 10 เคร่ือง ก่อนวัยเรียน)

3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 " ----- " " ----- " กองการศึกษา
(Smart Card Reader) (งานระดับ
จํานวน 2 เคร่ือง ก่อนวัยเรียน)

246,400รวม

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวม

ครุภัณฑ์ท่ีมิได้ดําเนินการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 2562



1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 30,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ กอง
ประมวลผล แบบท่ี 2 จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน สาธารณสุขฯ
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
จํานวน 1 เคร่ือง (กันเงิน 61) ของจังหวัด

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 " ----- " " ----- " กอง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สาธารณสุขฯ
จํานวน 1 เคร่ือง (กันเงิน 61)

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ 34,000 " ----- " " ----- " กอง
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพ สาธารณสุขฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ือง

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600 " ----- " " ----- " กอง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 " ----- " " ----- " กอง
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

6 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 " ----- " " ----- " กอง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

(งานศูนย์ฯ)
7 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 " ----- " " ----- " กอง

(Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ
(งานศูนย์ฯ)

82,600

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองพลอตเตอร์ พร้อมขาต้ัง 70,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ กองช่าง
จํานวน 1 เคร่ือง จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
ของจังหวัด

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 " ----- " " ----- " กองช่าง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง

3 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 " ----- " " ----- " กองช่าง

๒๑.๕ น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 " ----- " " ----- " กองช่าง

(Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง
79,000

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
รวม

รวม

เทศบาลตําบลเมืองแกลง



1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ กองการศึกษา
สําหรับงานประมวลผล จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน (งานส่งเสริมฯ)
จํานวน 1 เคร่ือง และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563

ของจังหวัด
2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 " ----- " " ----- " กองการศึกษา

(Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง (งานส่งเสริมฯ)
22,700

1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 16,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กันงบประมาณ กองการศึกษา
สําหรับงานสํานักงาน จากคณะกรรมการบริหาร มาดําเนินการใน (งานศาสนาฯ)
จํานวน 1 เคร่ือง (กันเงิน 61) และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563

ของจังหวัด
2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 " ----- " " ----- " กองการศึกษา

(Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ือง (งานศาสนาฯ)
16,700

572,400

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองเสียงไมโคร CD 8,500 ดําเนินการจัดซ้ือไม่ทัน กันงบประมาณ กองวิชาการฯ
จํานวน 1 เคร่ือง เนื่องจากโอนต้ังจ่ายรายการ มาดําเนินการใน

ใหม่ปลายปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563
8,500

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียง 40,000 ดําเนินการจัดซ้ือไม่ทัน กันงบประมาณ กองการศึกษา
ระบบดิจิตอล เนื่องจากโอนต้ังจ่ายรายการ มาดําเนินการใน (งานบริหารฯ)
จํานวน 1 เคร่ือง ใหม่ปลายปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

40,000
48,500

รวม

รวมจํานวน 26 โครงการ

รวมจํานวน 2 รายการ

รวม

ครุภัณฑ์ท่ีมิได้ดําเนินการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 2562

รวม

รวม

ครุภัณฑ์ท่ีมิได้ดําเนินการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง



3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 19,300 ดําเนินการจัดซ้ือไม่ทัน กันงบประมาณ สํานักปลัดฯ
จํานวน 1 เคร่ือง เนื่องจากโอนต้ังจ่าย มาดําเนินการใน

รายการใหม่ปลาย ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562

2 กล้องถ่ายรูป DSLR 57,000 ดําเนินการจัดซ้ือไม่ทัน กันงบประมาณ กองวิชาการฯ
จํานวน 1 เคร่ือง เนื่องจากโอนต้ังจ่าย มาดําเนินการใน

รายการใหม่ปลาย ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562

76,300
76,300

4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ เหตุผล / ความจําเป็น แนวทางการแก้ไข หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

1 รถดับเพลิงอาคาร จํานวน 1 คัน 9,900,000 ดําเนินการจัดซ้ือไม่ทัน กันงบประมาณ สํานักปลัดฯ
เนื่องจากตราเป็นเทศบัญญัติ มาดําเนินการใน (งานป้องกันฯ)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563

ปี 2562 ฉบับท่ี 1
ปลายปีงบประมาณ 2562

9,900,000
9,900,000

10,597,200 บาทรวมครุภัณฑ์ท้ังสิ้น จํานวน 31 รายการ

รวม

รวมจํานวน 2 รายการ

รวมจํานวน 1 รายการ

รวม

เทศบาลตําบลเมืองแกลง



สวนท่ี 2 
การติดตามและประเมนิผล 

 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เม่ือวันท่ี  

14 มิถุนายน 2562  โดยเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

- บริการชุมชน
และสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานพาณิชย งานกิจการ
ประปา 

- สํานักปลัด 
- กองการศึกษา 
- กองชาง 
- กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- กองการ
ประปา 

- สํานักปลัดฯ 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียว การสงเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

- กองการศึกษา - 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา - 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 
- การดําเนินงาน
อ่ืน 
 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานพาณิชย งานกิจการ
ประปา 

- สํานักปลัดฯ 
- กองการศึกษา 

- 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

- บริการชุมชน
และสังคม 
- การดําเนินงาน
อ่ืน 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

- สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- กองชาง 

- สํานักปลัดฯ 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
ท่ีด ี

- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- สํานักปลัดฯ 
- สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- กองชาง 
- กองการศึกษา 
- กองการ
ประปา 
- กองคลัง 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- สถานธนานุ
บาล 

- 

 
โดยในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวยโครงการ

พัฒนา จํานวน 221 โครงการ งบประมาณ 708,120,248 บาท และประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2562 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 งบประมาณรายจายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 203,690,300 บาท 

และประกาศใชงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ 2562 (ฉบับท่ี 1) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 

งบประมาณรายจายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 12,755,110 บาท  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
๑.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2๐ 
๒.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 2๐ 
๓.ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
  ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
  ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
  ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 
  ๓.๕ กลยุทธ (๕) 
  ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
  ๓.๘ แผนงาน (๕) 
  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)  

รวม ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง

และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของ

การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 

กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ

สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) 

O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขต

จังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

 

๓.๖ เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด  

คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. การสรุป

สถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใช

การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ

พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน

สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

๒. การ

ประเมินผลการ

นําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด

จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ี

ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวน

ท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง

ปริมาณ (Qualitative) 

10  

๓. การ

ประเมินผลการ

นําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ 

มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม 

ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ

หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึง

เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ

วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง

คุณภาพ (Qualitative) 

10  

๔. แผนงาน

และ

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหา

ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
(๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม  
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 

(ตอ) 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 
๕.๘ โครงการแกไข

ปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางให

ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการ

ประมาณการราคา

ถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก 

เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู

การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเตมิเตม็ดวยวิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแลวตอยอด

ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน

หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง

ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ

เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน

ปจจุบัน 

(๕)  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให

ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ

จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ

โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผล

ท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)  

ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ

กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค ท่ี เ กิด 

ท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 

(ตอ) 

๕.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน

จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล

ดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล 

สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปงบประมาณ 2562 



กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลฯ 

1. กําหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 

2. กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคลอง (Relevance) ความเพียงพอ  

(Adequacy) ความกาวหนา (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ และผลผลิต 

(Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนตน 

3. กําหนด แนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผล  มีความจําเปน 

ท่ีจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ท้ังในระดับหมูบาน /ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ และจังหวัดดวย 

เพราะวาหมูบาน สิ่งแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือขอมูลจาก

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการเมืองกฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ  

(integration) รวมกันกับองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี ้

เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ี จะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือขอมูลจาก

สภาพภายในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ แสวงหาโอกาสการพัฒนาและ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมี การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (Value-Chain Analysis)  การวิเคราะห

ปจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เปนการ วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร ซ่ึงจะตอง

กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญอยาง

นอย 2 ประการ ดังนี้ 

1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร 

การพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ในทองถ่ินนั้นๆ 

(2)  เครื่องมือ อันไดแก  เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  

เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดท้ังขอมูล

เชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก

ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัด บันทึกขอมูล แบบบันทึกการสังเกต  

แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหา ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับ

บริบทของทองถ่ินนั้นๆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปงบประมาณ 2562 



(3)  กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาทองถ่ิน เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางตางๆ  

กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตางๆ 

มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตน ซ่ึงการกําหนดวิธีการ เชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะห

ขอมูล (Data analysis) ดวย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปนการติดตามและ

ประเมินผลท่ีไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล ผลของการ

ติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาของยุทธศาสตรคือ อะไร ตั้งขอสังเกตอยางไร 

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure)  ของการ

วางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือใหสามารถตอบปญหา 

การติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา 

มีเปาหมายเพ่ือ 

- มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 

- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรท่ีจะเกิดข้ึนได 

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน  เปนเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือ  รูปแบบของบาน

โดยรวมกอนท่ีจะดําเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ตอไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร 

จึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบการ ติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดวย โดยตองกําหนด

ประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ การสรุปผล 

(2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  การเก็บขอมูลจึงเปนสวนหนึ่งของ

การแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการ ใชสถิติเปนเครื่องมือในการพัฒนา

เพ่ือสรุปประเด็นปญหา แนวทางตางๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลถือไดวา เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการคนควา 

หาคําตอบ เนื่องจากถา ไดขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลท่ีไมมีคุณภาพ ยอมสงผลกระทบตอการแปลความหมาย

และการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียน 

ท่ีมีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต (observe) 

หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลจะตองดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ 

เจาหนาท่ี /บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาได

โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
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เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลฯ 

กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 

1. การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล  

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  จะใช

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน 

2. การสัมภาษณ  (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยัน

วาผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณดวย โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึง ใชแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ  และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) 

ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน และลําดับ ของขอความ การดําเนินการสัมภาษณ

มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณกวางๆ ท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ 

(1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณ ในรูปแบบของการสนทนา

ระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล  เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือ ขอคําอธิบายเหตุผล และ 

ผลของยุทธศาสตร ท่ี ไดรับการสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยั ง เปนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี  

สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 

(2)  การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบางคน 

ในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆมีประสบการณ  

ดานการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผน 

3. การสังเกต  (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลัง

เกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ กําหนดการดําเนินการสังเกต 

การสังเกต คือ การเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาท สัมผัสหลายอยางพรอมๆ กัน เชน 

ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและ ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะ

กระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ สัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดาน สามารถ

นํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่ง ตางๆ ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได  

การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

(1)  การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ ติดตามและ

ประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงการสังเกต แบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะเดน คือ 

- มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด 

- มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 

- เอาใจใสตอทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด 

- ใชประสบการณท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
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- ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน   จดบันทึกอยางละเอียด 

(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง(Direct 

observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของสมาชิก ในสังคม หมูบาน/

ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกต และผูท่ีอยูใน

กิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 

4. การสํารวจ  (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู  ทัศนคติ  

ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการสํารวจ และ

ทิศทางการสํารวจ 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใช

เอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน ในทองถ่ิน สาเหตุของ

ปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลของการดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 

3. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

เม่ือไดดําเนินการตามหลักการสําคัญ 3 ประการแลว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน จะตองดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประเมินผล ดังนี้ 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลท่ีเกิดจากคําถาม เชน ใครเขารวมหรือมีสวนรวมในการวางแผน 

การจัดทํายุทธศาสตร ผูเขา รวมมีก่ีคน ก่ีกลุม มีท่ีมาอยางไร ผลลัพธในเชิง ปริมาณท่ีไดเปนแบบตัวเลข สถิติ ตางๆ ขอมูล

เชิงปริมาณ จึงเปนขอมูลท่ีแสดงจํานวน เชน จํานวนคนรวมกิจกรรมแยกตามเพศ จํานวนกิจกรรมท่ีถูก ระบุวาเปน

กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี เปนตน 

2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เชน หมูบาน/ชุมชนนี้ มีความ

เจริญมีความเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใด  จากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานี้  หมูบาน/ชุมชนมี ปญหา

อะไรบาง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตรแตละดานหมูบาน/ชุมชน เปนอยางไร ผลของคนเปนอยางไร ขอมูล 

เชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีอธิบายปรากฏการณในพ้ืนท่ีในลักษณะอยางลึกซ้ึง เปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงความ

เปนเหตุเปนผลของยุทธศาสตร ผลของเชิงคุณภาพจึงเปนเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมูบาน ชุมชน หรือ 

ผูมีสวนไดเสียท้ังหมด  

ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปใช วัดความสําเร็จไดจาก เชน 

1. บรรทัดฐานดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (client satisfaction criterion) 

2. บรรทัดฐานดานเวลา (time criterion) 

3. บรรทัดฐานดานการเงิน (monetary criterion) 

4. บรรทัดฐานดานประสิทธิผล (effectiveness criterion) 
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การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใชรูปแบบ 

1. ความเรียงรอยแกว (Narrative) เชน คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 

2. ตาราง (Tables) เปนการนําขอมูลลงในชอง (Grids) 

3. รูปภาพ (Figures) เชน กราฟ ภาพวาดลายเสน 

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหการตดิตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2๐ 19.82 
๒.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 2๐ 19.36 
๓.ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐ 56.91 
  ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 9.55 
  ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 9.55 
  ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 9.55 
  ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 4.91 
  ๓.๕ กลยุทธ (๕) 4.55 
  ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 4.82 
  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 4.64 
  ๓.๘ แผนงาน (๕) 4.73 
  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)  4.64 

รวม ๑๐๐ 96.09 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ (หนา 1-3) 

๒๐ 

(๓) 

19.82 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ (หนา 4-5/1) 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห (หนา 6-7) 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ (หนา 8) 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ (หนา 9) 

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง

และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ (หนา 9-12) 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (หนา 13) 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. (หนา 1 – 14) 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(ประชาคมเม่ือวันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562) 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ (หนา 25-88) 

๒๐ 

(๕) 

19.36 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของ

การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน (หนา 18 – 21) 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน (หนา 6-7) 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 

กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเปนอยูท่ัวไป เปนตน (หนา 9) 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ

สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) 

O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) (หนา 81-84) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขต

จังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand ๔.๐ (หนา 25-88) 

๖๐ 

(๑๐) 

56.91 

9.55 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ (หนา 25-88) 

(๑๐) 9.55 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป และThailand ๔.๐ (หนา 25-88) 

(๑๐) 9.55 

(หนา 13) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

 

๓.๖ เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา (หนา 74) 

(๕) 4.91 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) 4.55 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(หนา 74-81) 

(๕) 4.82 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  (หนา 79) 

(๕) 4.64 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด  

คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) 4.73 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (หนา 80 – 81) 

(๕) 4.64 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96.09 

 

(หนา 74-81) 

(หนา 89-90) 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 9.55 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.45 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.55 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 9.55 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 58.64 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 5 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 4.81 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 5 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 4.91 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 5 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 5 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 4.73 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.82 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.91 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 4.64 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 4.84 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96.73 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. การสรุป

สถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใช

การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ

พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน

สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) (หนา 81-84) 

10 9.55 

๒. การ

ประเมินผลการ

นําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด

จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ี

ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวน

ท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง

ปริมาณ (Qualitative) (หนา 97-272) 

10 9.45 

๓. การ

ประเมินผลการ

นําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ 

มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม 

ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ

หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึง

เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ

วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง

คุณภาพ (Qualitative) (หนา 97-272) 

10 9.55 

๔. แผนงาน

และ

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหา

ความยากจน หลักประชารัฐ (หนา 97-272) 

10 9.55 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 



 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต (หนา 97-272) 

๖๐ 
(๕) 

58.64 
5 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (หนา 97-272) 

(๕) 5 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (หนา 97-272) 

(๕) 4.81 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน (หนา 97-272) 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
(๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม  
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ (หนา 97-272) 

(๕) 4.91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 

(ตอ) 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 
๕.๘ โครงการแกไขปญหา

ความยากจนหรือการ

เสรมิสรางใหประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได

มาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลติสินคา โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) 

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวน

เทคโนโลยี ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ

ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 

ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนา

แลวตอยอดความไดเปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ (หนา 97-272) 

(๕) 5 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด

สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน

โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได

กําหนดข้ึนเปนปจจุบัน (หนา 97-272) 

(๕) 5 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 

เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ี

จะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวย

การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (หนา 97-272) 

(๕) 4.73 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน

การจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 4.82 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มี

ความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

 (๕) 4.91 

๕.๑๑ มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)  

ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 

ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิด 

ท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) (หนา 97-272) 

(๕) 4.64 

(หนา 97-272) 

(หนา 97-272) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 

(ตอ) 

๕.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน

จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล

ดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล 

สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(หนา 97-272) 

(๕) 4.82 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96.73 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 



3. การวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพ  
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจภาพรวมป 2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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สวนท่ี 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

1.1 การวัดผลในเชิงประมาณและคุณภาพ 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62) 

แผนยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
(พ.ศ.

2561 – 
2565) 
ประจําป 
2562 

จํานวน
โครงการใน
เทศบญัญัติ
งบประมา
ณรายจาย
ประจําป
งบประมา
ณ 2562 

รอยละ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.

2561 – 2565) 
ประจําป 2562 

จํานวน 
งบประมาณ 

ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจายประจําป
งบประมาณ 

2562 

รอยละ 

จํานวน 
โครงการ 
ท่ีกอหนี้
ผูกพัน/
ลงนาม
สัญญา 
ประจําป 
2562 

จํานวน 
โครงการ

ท่ี
เบิกจาย
ประจําป
งบประม

าณ 
2562 

รอยละ 

จํานวน 
งบประมาณ 

ท่ีกอหน้ีผูกพัน/ลง
นามสัญญา 

ประจําป 2562 

จํานวน 
งบประมาณท่ีเบิกจาย
ประจําปงบประมาณ 

2562 

รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

64 52 81.25 618,774,158 51,672,658 8.35 42 41 97.62 35,503,460.00 32,454,613.00 91.41 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว 

การสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมและประเพณี 

23 21 91.30 5,962,000 5,827,000 97.74 16 16 100.00 5,016,785.10 5,016,785.10 100.00 

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา 

กีฬาและนันทนาการ 

41 29 70.73 29,061,190 25,092,392 86.34 23 23 100.00 21,516,320.00 20,029,533.80 93.09 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมและสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

21 17 80.95 31,957,000 29,553,400 92.48 13 13 100.00 22,027,540.16 22,025,140.16 99.99 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

51 43 84.31 18,444,800 13,376,300 72.52 28 28 100.00 10,460,093.86 10,240,129.48 97.90 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

22 18 81.82 4,291,100 3,614,600 84.23 14 14 100.00 1,593,515.38 1,593,265.38 99.98 

รวม 222 180 81.08 708,490,248 129,136,350 18.23 136 135 99.26 96,117,715.00 91,359,467.00 95.05 
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ประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62) 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดกําหนดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  

ประจําป 2562 จํานวน 222 โครงการ จาก 6 แผนยุทธศาสตร งบประมาณ  708,490,248  บาท  

จากการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจําป 

2562 นํามาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562  จํานวน 180 โครงการ งบประมาณ 

129,136,350 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 81.08 ซ่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานนั้น มีโครงการท่ีไมได

นํามาทํางบ จํานวน 12 โครงการ โดยโครงการท่ีดําเนินการจัดทํางบประมาณนั้น เปนไปเพ่ือแกไขปญหาความจําเปน

เรงดวน และความตองการของประชาชน โดยประชาชนสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในการดําเนินโครงการกอสราง 

อยูในระดับ พอใจมาก และกอหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 136 โครงการ งบประมาณ 

96,117,715 บาท และดําเนินการเบิกจาย จํานวน 135 โครงการ งบประมาณ 91,359,467 บาท ซ่ึงจํานวน

โครงการท่ีไดเบิกจาย คิดเปนรอยละ 99.26 และจํานวนงบประมาณท่ีเบิกจายคิดเปนรอยละ 95.05 

1.2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดําเนินโครงการ / กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลฯ 

1. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนรอบสระน้ํา บริเวณหลังศาลาแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลม- 

ทาตะเคียน) 

2. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพรอมอุปกรณ (ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนมาบใหญ , ชุมชน- 

สารนารถ , ชุมชนหนองแหวน) 

3. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยแยกจากถนนบานบึง - แกลง ถนนขางบริษัทโตโยตา  

(เสนท่ี 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุนไปออกถนนหนองกันเกรา (เสนท่ี 2) (ชุมชนสารนารถ) 

4. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนแยกระหวางมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เสนท่ี 3) (ชุมชน-

มาบใหญ) 

5. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนเทศบาล 3 ซอย 6 บริเวณโรงเรียนอนุบาลหลานรัก (ชุมชน- 

แกลงแกลวกลา) 

6. โครงการกอสรางและปรับปรุงวางทอระบายน้ํา บริเวณวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร) 

7. โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง , ชุมชนในยาง ,  

ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนสุนทรโวหาร) 

8. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ตอจากของเดิมถึงบานหมอออย  

ถนนมาบใหญ ซอย 5 (ชุมชนหนองแตงโม) 

9. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนนพเกา ซอย 9 (สาย 3) (ชุมชนหนองแตงโม) 

10. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนตอจากของเดิมไปจรดคลองประแสร  ซอยโรงเลื่อย  

(บานเฮียตุน) (ชุมชนดอนมะกอก) 
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11. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนตอจากถนนบานบึง-แกลง (บริเวณหนาอีสโคสทเฟอรนิเจอร 

จํากัด) (ชุมชนหนองแหวน) 

12. โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยพิรุฬกิจ (ซอยรางน้ํา) (ชุมชนหนองควายเขาหัก) 

13. โครงการวางทอรอดถนนแหลมยาง (ลํารางคึกฤทธิ์) (ชุมชนแหลมยาง) 

14. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา หนารานชายสากล ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 (ชุมชนสุนทรโวหาร) 

15. โครงการวางทอระบายน้ําศาลาตาผองดานขวาทางตอจากของเดิม ไปบรรจุถนนหมูบาน 

พวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) 

16. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองกันเกรา ซอย 2 (ซอย 

หลังโรงงานญี่ปุนไปคลองถม) (ชุมชนสารนารถ) 

17. โครงการปรับปรุงวางทอลอดเหลี่ยม คสล.สําเร็จรูป (ชุมชนสารนารถ) 

18. โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. บริเวณวงเวียนในเพ่ือปรับระดับ 

ของน้ํา (ชุมชนหนองกระโดง) 

19. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนมาบใหญ ซ.4 (ชุมชนมาบใหญ) 

20. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนซอยขางโรงเทียน (บานครูมิตรจิต ตากมัจฉา) (ชุมชน- 

พลงชางเผือก) 

21. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนซอยแยกจากถนนศาลาตาผอง หลังรานขายปุย (ชุมชน- 

หนองแหวน) 

22. โครงการกอสรางและปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ยานชุมชน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) 

23. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนขางบานลุงอํานวย ยั่งยืน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) 

24. โครงการติดตั้งปายบอกชื่อแยกและปายบอกชื่อซอย (ชุมชนโพธิ์เงิน , ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชน-

หนองกระโดง) 

25. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนภายในระบบประปา โรงสูบน้ําหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) 

26. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปาบริเวณจากเสารับทอถนนสุขุมวิทฝงทิศเหนือ ถึงทาง

แยกตรงขามโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนโพธิ์ทอง) 

27. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปาบริเวณถนนเทศบาล 1 ฝงทิศตะวันออก ถนน- 

เทศบาล 2 ฝงทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝงทิศตะวันตก (ชุมชนแกลงแกลวกลาและชุมชนสุนทรโวหาร) 

28. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปาบริเวณถนนพลงชางเผือก ท้ัง 2 ฝง (ชุมชนแหลม- 

ทาตะเคียน , ชุมชนหนองกระโดงและชุมชนพลงชางเผือก) 

29. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปาบริเวณถนนสุนทรภู ซอย 7 ฝงทิศใต (ชุมชน- 

พลงชางเผือก) 

30. โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปาบริเวณถนนสุนทรภู ซอย 5 ฝงทิศเหนือ (ชุมชน- 

หนองกระโดง) 

31. โครงการขยายเขตวางทอเมนจายน้ําประปาถนนศาลาตาผอง ซอย 1 ฝงทิศเหนือ ซอย 2  

ฝงทิศใต ซอย 3 และซอย 5 ท้ังสองฝง (ชุมชนสารนารถ) 
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32. งานประเพณีบุญกลางบาน ประจําปงบประมาณ 2562 (ประชาชนท่ีมาเท่ียวงาน และ  

ผูจําหนายสินคา) 

33. งานประเพณีลอยกระทง ประจาํปงบประมาณ 2562 

34. การประชาคมทองถ่ินระดับชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562 

 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

1. ปจจุบันประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และไมไดใหความสําคัญ

ในการพัฒนาดานอ่ืนๆ นอกจากดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยจะสังเกตไดจากการประชุมประชาคมของทองถ่ิน ประชาชน

จะเสนอโครงการเฉพาะในสวนของการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยไมใหความสําคัญในดานอ่ืนๆ เทาท่ีควร  

2. แนวทางการจัดทําแผนขององคการปกครองสวนทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงทุกป และมีความรีบเรง 

ทําใหกระบวนการจัดทําแผนไมมีความตอเนื่อง ไมสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในทองถ่ินได

อยางแทจริงเนื่องจากบริบทของทองถ่ินแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน  

3. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 

4. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 

5. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได 

 

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1. ควรมีแนวทางในการจัดทําแผนท่ีมีความคงท่ีและชัดเจนโดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ี 

บริบทของแตละพ้ืนท่ี หวงเวลาท่ีมีความชัดเจนและตอเนื่อง เพ่ือใหไดแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ

ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 

2. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น และเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

3. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ  

ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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ท้ังนี้  หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ  ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงทราบ  เพ่ือจะไดพิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ  ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒6  พฤศจิกายน  2562 

 

 

           (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
       นายเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
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