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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้     
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงขอประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
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คำนำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อ           
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังว่าการรายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนคำทีมั่กจะใชควบคูกัน การติดตาม

และประเมินผล จะชวยใหผูบริหารทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม่ มีความกาวหนา มีปญหาอุปสรรค
หรือไม เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะไดแกไขหาอุปสรรคเหลานั ้น และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ ้นตอไป การติดตาม 
(Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) จะชวยใหทั้งผูบริหาร และผูปฏิบัติสามารถกํากับ ทบทวน และ 
พัฒนางาน โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผูรับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพ่ือใชตรวจสอบดูวาไดปฏิบัติ ตามระยะเวลาที่
แผนไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน  

๒. ผลการดําเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมาย ที่กําหนดไวหรือไม่
เพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทัง้ในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
๒. เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน 
๓. เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนินงานใหเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

สภาท้องถิ่น 
3. สภาท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น โดยสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุม และประธานสภา
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและ
ได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น โดยเสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6. ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลตำบลเมืองแกลงใช้การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) ,

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  และการพิจารณาการติดตาม 
และประเมินผลยุทธศาสตร์และการประเมินผลโครงการ  เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
ซ่ึงประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ และเอกสาร 

1. การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  จะใช้เครื่องมือ
ในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์  (Interviews) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) 
ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมในการสัมภาษณ ์

3. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  
ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1. ทำให้การดำเนินงานเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
๒. ทำให้ทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน  
๓. ทำให้มีแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนินงานใหเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 



 

 

 

ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมนิผล 
 

เทศบาลตำบลเม ืองแกลง ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถ ิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เม ื ่อว ันที่   
14 มิถุนายน 2562  โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- บริการชุมชน
และสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
ของชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา 

- สำนักปลัดฯ 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 
- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
- กองการประปา 

- สำนักปลัดฯ 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
ของชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

- กองการศึกษา - 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ 

- บริการชุมชน
และสังคม 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง   
ของชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา - 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 
- การดำเนินงาน
อ่ืน 
 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
ของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา 

- สำนักปลัดฯ 
- กองการศึกษา 

- 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชน
และสังคม 
- การดำเนินงาน
อ่ืน 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
- กองช่าง 

- สำนักปลัดฯ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ด ี

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน 
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

- สำนักปลัดฯ 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- กองการประปา 
- กองคลัง 
- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- สถานธนานุบาล 

- 

 
โดยในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยโครงการพัฒนา 

จำนวน 207 โครงการ งบประมาณ 708,490,248 บาท และประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 งบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 182,888,800 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

73 883,312,050.00 56 52,037,300.00 55 50,708,177.00 55 47,550,615.03 55 47,550,615.03

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวการ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี

29 24,042,620.00 27 26,769,320.00 21 23,465,672.00 21 22,325,129.72 21 22,325,129.72

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬาและนันทนาการ

22 5,752,000.00 20 1,515,340.00 8 855,410.00 8 665,664.49 8 665,664.49

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

15 29,240,000.00 14 26,690,190.00 13 26,367,090.00 13 22,993,113.70 13 22,993,113.70

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

50 15,379,581.00 46 9,726,000.00 25 9,801,881.00 25 9,234,686.00 25 9,234,686.00

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี

18 5,471,900.00 16 1,009,200.00 8 811,900.00 8 773,199.31 8 773,199.31

รวมท้ังส้ิน 207 963,198,151.00 179 117,747,350.00 130 112,010,130.00 130 103,542,408.25 130 103,542,408.25

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563
เทศบำลต ำบลเมืองแกลง

เบิกจ่ำย 100%
ยุทธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำรท้ังหมด อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรในปีงบประมำณ 2563

ยุทธศำสตร์

จ ำนวนโครงกำร
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่

ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

10 



11

1   ผลการดำเนินงานปี 2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
สำนักงานเทศบาลตำบล       
เมืองแกลง 
  - ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ช้ัน3)  
  - ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
(ส่วนท่ีเหลือ ช้ัน 1 และ ช้ัน 2) 
(กันเงินปี 61 ขยายเวลาเบิกจ่าย) 

 
 
 

900,000.00 
 

570,349.00 

 
 
 

173,482.00 
 

570,349.00 

 
 
 

726,518.00 
 

0.00 

สำนักปลดัฯ 

รวม จำนวน 1 โครงการ 1,470,349.00 743,831.00 726,518.00  
 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 
1  (กันเงิน 60) 

3,075,728.00 3,075,728.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม จำนวน 1 โครงการ 3,075,728.00 3,075,728.00 0.00  
 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.5 แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ
ส่วนต่อขยายซอยแยกจาก 
ถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณ 
ข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นท่ี 1) 
และบรเิวณหลังโรงงานญีปุ่่น 
ไปออกถนนกันเกรา (ส้นท่ี 2) 
(ชุมชนสารนารถ) (กันเงินปี 61) 

1,493,000.00 1,478,000.00 15,000.00 กองช่าง 

2 โครงการวางท่อลอดถนน    
แหลมยาง (ลำรางคึกฤทธ์ิ) 
(ชุมชนแหลมยาง) (กันเงินปี 61) 

205,000 205,000 0.00 กองช่าง 
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1 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ซอยพิรุฬกิจ (ซอยรางน้ำ)    
(ชุมชนหนองควายเขาหัก)     
(กันเงิน 61) 

600,000.00 600,000.00 0.00 กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนแหลมยาง     
ซอย ๕ (ชุมชนแหลมยาง) 

114,300.00 114,274.93 25.07 กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนแหลมยาง    
ซอย ๗ (ชุมชนแหลมยาง) 

46,900.00 46,857.44 42.56 กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยโรงเลื่อย       
บ้านเฮียตุ้นจรดคลอง       
(ชุมชนดอนมะกอก) 

162,400.00 162,372.50 27.50 กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยแยกระหว่างถนน
มาบใหญ่ ซอย ๒ กับ ซอย ๔ 
(เส้นท่ี ๒) (ชุมชนมาบใหญ่) 

45,000.00 44,964.61 35.39 กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนน
มาบใหญ่ ซอย ๒ กับ ซอย ๔ 
(เส้นท่ี ๓) (ชุมชนมาบใหญ่) 

63,800.00 63,736.69 63.31 กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนมาบใหญ่ ซอย ๔  
(ชุมชนมาบใหญ่) 

26,600.00 26,524.23 75.77 กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบญุมี         
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) 

49,400.00 49,370.87 29.13 กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บรเิวณหัวสะพาน 
ยาวไปถึงบ้านลุงออ               
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) 

112,600.00 112,570.42 29.58 กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน ๒ แหลม  
ต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง) 

78,600.00 78,515.53 84.47 กองช่าง 
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1 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

13 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมอุปกรณ์  
(ชุมชนแหลมยาง , ชุมชน 
มาบใหญ่ , ชุมชนดอนมะกอก , 
ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ,    
ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง 
(วังหว้า) , ชุมชนหนองควาย- 
เขาหัก, ชุมชนโพธิ์เงิน ,     
ชุมชนสุนทรโวหาร)  

1,603,000.00 1,369,600.00 233,400.00 กองช่าง 

รวม จำนวน 13 โครงการ 4,600,600.00 4,351,787.22 248,812.78  
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
สนามบาสเก็ตบอล ตลาดเทศบาล 
4  (ชุมชนมาบใหญ่) (กันเงินปี 61) 

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

รวม จำนวน 1 โครงการ 2,555,000.00 2,484,000.00 71,000.00  
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่าย
น้ำประปาจากถนนหนองแหวนถึง
ถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวน
และชุมชนมาบใหญ่)             
(กันเงินปื 61)  

3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 กองการประปา 

2 โครงการจดัทำข้อมูลความสูง    
เชิงตัวเลข(DEM) และข้อมลูระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรส์ำหรับ   
งานประปา (กันเงินปี 62) 

500,000.00 500,000.00 0.00 กองการประปา 
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1 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

3 โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย
น้ำประปา ถนนนพเก้า ซอย 9   
ฝั่งทิศตะวันออกและแยกเข้าซอย 
(ชุมชนหนองแตงโม) 

380,000.00 380,000.00 0.00 กองการประปา 

4 โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย
น้ำประปา ซอยจินดาวัฒน์ต่อจาก
ของเดิม (ซอยบ้านเฮยีอั้ง)  
(ชุมชนหนองกระโดง) 

107,300.00 107,300.00 0.00 กองการประปา 

5 โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย
น้ำประปา ถนนสุนทรภู่ ซอย 5 
แยกเข้าซอยบ้านคณุสำริน  
(ชุมชนหนองกระโดง) 

88,000.00 88,000.00 0.00 กองการประปา 

6 โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่าย
น้ำประปา ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 
ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองแตงโม) 

588,000.00 588,000.00 0.00 กองการประปา 

7 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม 
พร้อมอุปกรณ์  (บรเิวณโรงสูบน้ำ
วังหว้า) 

409,000.00 408,900.50 99.50 กองการประปา 

8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้อง
เก็บเอกสารและพสัดุ  
(ชุมชนหนองกระโดง) 

300,000.00 150,000.00 150,000.00 กองการประปา 

9 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม. 
พร้อมอุปกรณ์  
(บริเวณโรงสูบน้ำดิบวังหว้า 

308,000.00 302,500.00 5,500.00 กองการประปา 

10 โครงการปรับปรุงท่อเมนจา่ย
น้ำประปา บรเิวณถนนเทศบาล 1 
ซอย 7 ฝั่งทิศใต้ (ซอยลอตเตอรี่) 
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) 

121,500.00 121,500.00 0.00 กองการประปา 

11 โครงการปรับปรุงท่อเมนจา่ย
น้ำประปา บรเิวณถนนศาลา     
ตาผ่อง ซอย 4 ฝั่งทิศใต้        
ออกถนนศาลาตาผ่อง             
ฝั่งทิศตะวันออก (ชุมชนสารนารถ) 

72,900.00 72,900.00 0.00 กองการประปา 

รวม จำนวน 11 โครงการ 6,124,700.00 5,969,100.50 155,599.50  
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1 1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงลานพ้ืนระเบียง
ศาลาเก้าเหลีย่ม (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
(กันเงินปี 62)  

2,700,000.00 2,599,000.00 101,000.00 กองช่าง 

2 โครงการจดัทำเนินชะลอความเร็ว
(ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนโพธิ์ทอง,
ชุมชนหนองแตงโม และ       
หนองแหวน) (กันเงิน 62) 

105,000.00 104,500.00 500.00 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอย
แยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 
(บ้านนายประสิทธ์ิ)  
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) 

3,152,000.00 3,099,999.00 52,001.00 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
ซอยแยกจากถนนบ้านนา ซอย 3     
ต่อจากของเดิม (บ้านคณุสมชายถึง
บ้านคุณจั่น) (ชุมชนโพธิ์เงิน) 

123,000.00 122,500.00 500.00 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
ซอยแยกจากถนนมาบใหญ่           
หลังห้องแถวคุณโอ๋            
(ชุมชนหนองแตงโม) 

1,650,000.00 1,555,000.00 95,000.00 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอย
แยกจากถนนแหลมยาง ซอย 4 
(ซอยบ้านนายจำลอง หมั่นสมัคร) 
(ชุมชนในยาง) 

115,000.00 114,500.00 500.00 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 7 
(ซอยข้างบ้านตาฮะ)  
(ชุมชนพลงช้างเผือก) 

1,404,000.00 1,234,567.00 169,433.00 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
ซอยแยกจาก ถนนแหลมยาง  
(ซอยบ้านนายยอด ช่างเหล็ก) 
(ชุมชนแหลมยาง) 

295,000.00 294,500.00 500.00 กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
รางวี คสล.ทั้ง ๒ ฝั่ง พร้อมเสริม  
ผิวจราจร (Overlay)  แอสฟลัท์ติก-
คอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ์ 
(ช่วงที่ 1)  (ชุมชนในยาง) 

5,350,000.00 4,818,000.00 532,000.00 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง   
ถนนพลงช้างเผือก ซอย 5           
(ซอยข้าง วัดพลงช้างเผือก)              
(ชุมชนพลงช้างเผือก) 

750,000.00 730,000.00 20,000.00 กองช่าง 
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

11 โครงการปรับปรุงอาคารเรือน
พยาบาล โรงเรียนอยูเ่มืองแกลง
วิทยา 

176,000.00 176,000.00 0.00 กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

12 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง  
ถนนซอยจันทวิทย์  
(ชุมชนหนองแตงโม) 

395,000.00 394,500.00 500.00 กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน้ำ       
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1   
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) 

276,000.00 275,500.00 500.00 กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างสถานท่ีรักษา
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน จากการ       
ออกกำลังกาย ประจำสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา  
(ชุมชนโพธิ์เงิน) 

142,800.00 140,000.00 2,800.00 กองช่าง/ 
กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวจราจร 
Overlay  ถนนเทศบาล 1 และ 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 7  
(ชุมชนสุนทรโวหารและ 
ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) 

2,800,000.00 2,798,000.00 2,000.00 กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่ง       
สนามฟุตบอล (ชุมชนโพธิ์เงิน) 

2,450,000.00 2,094,177.90 355,822.10 กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง   
ถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง 
(ต่อจากของเดิม)  
(ชุมชนหนองแหวน) 

782,000.00 780,000.00 2,000.00 กองช่าง 

18 โครงการตีเส้นจราจรด้วย            
สีเทอร์โมพลาสติก บรเิวณเขต
ชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

400,000.00 400,000.00 0.00 กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งรางระบายนำ้ฝน
และหลังคาคลมุทางเดินเช่ือม
ระหว่าง 2 อาคาร อาคารตลาดสด
เทศบาล 1 

260,000.00 250,000.00 10,000.00 กองช่าง/          
กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการงานทางม้าลายและ
อำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาลตำบล        
เมืองแกลง 

950,000.00 770,000.00 180,000.00 กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง   
ถนนเกาะหนองโบสถ์          
บริเวณหลัง รพ.แกลง  
(ชุมชนในยาง) 

1,399,000.00 1,270,000.00 129,000.00 กองช่าง 
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

22 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์      
ถนนหนองกันเกรา (ชุมชน-      
มาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) 

4,100,000.00 3,959,924.41 140,075.59 กองช่าง 

23 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
พร้อมรางวี คสล.ทั้ง ๒ ฝั่ง  
ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ๕    
(ซอยสิงขร เช่ือมต่อซอย                      
บ้านนายหยง กล้าหาญ)  
(ชุมชนหนองกระโดง 

1,659,000.00 1,650,000.00 9,000.00 กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
(ส่วนสกปรก) 

900,000.00 751,000.00 149,000.00 กองสาธารณสุขฯ/ 
กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างโรงพักสัตว์     
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบล      
เมืองแกลง 

400,000.00 397,000.00 3,000.00 กองสาธารณสุขฯ/ 
กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงทางเท้าบรเิวณ
ตลาดสดเทศบาล 1 

148,000.00 147,500.00 500 กองสาธารณสุขฯ/ 
กองช่าง 

รวม จำนวน 26 โครงการ 32,881,800.00 30,926,168.31 1,955,631.69  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน              

53 โครงการ 
50,708,177.00 47,550,615.03 3,157,561.97  

 
ผลการดำเนินงานปี 2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการลานวฒันธรรม  
ถนนคนเดินเมืองแกลง 

300,000.00 120,590.00 179,410.00 กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

36,170.00 
 
        

36,170.00 0.00 กองการศึกษา 

3 โครงการแปรรูปผลผลติ         
ทางการเกษตร  

25,810.00 
 

25,810.00 0.00 กองการศึกษา 

รวม จำนวน 3 โครงการ 361,980.00 182,570.00 179,410.00  
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการจดัพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่างพรรษา      
๓  ครั้ง 

50,000.00 41,290.00 8,710.00 กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน
ตากสินมหาราชและจังหวัดระยอง 

14,000.00 14,000.00 0.00 กองการศึกษา 

3 โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันข้ึนปีใหม ่

30,740.00 30,740.00 0.00 กองการศึกษา 
 

4 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ  

150,000.00 148,376.00 1,624.00 กองการศึกษา 
 

5 โครงการสืบสานประเพณี         
วันลอยกระทง  

248,690.00 248,688.49 1.51 กองการศึกษา 

รวม จำนวน 5 โครงการ 493,430.00 483,094.49 10,335.51  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 8 โครงการ 855,410.00 665,664.49 189,745.51  

 
 

ผลการดำเนินงานปี 2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กีฬาและนนัทนาการ 
 
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
1 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 6,452,500.00 6,162,569.72 289,930.28 กองการศึกษา 

 
2 โครงการเงินอุดหนุนอาหาร

กลางวัน 
12,496,000.00 11,645,400.00 850,600.00 กองการศึกษา 

 
3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน 

 
 

  1,084,000.00 

 
 

1,084,000.00 

 
 

0.00 

กองการศึกษา 

4 3.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 

20,000.00 20,000.00 0.00  

5 3.3 ค่าใช้จ่ายอนิเตอรเ์น็ต  16,800.00 16,800.00 0.00  
6 3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียน 
100,000.00 100,000.00 0.00  

7 3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้

50,000.00 50,000.00 0.00  
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3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
8 3.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการ ครูของโรงเรียน
สังกัด อปท. 

15,000.00 15,000.00 0.00  

9 3.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การป้องกันยาเสพติด           
ในสถานศึกษาของโรงเรียน      
อยู่เมืองแกลงวิทยา 

15,000.00 15,000.00 0.00  

10 3.8 ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย 
พื้นฐานยากจน) 

30,000.00 30,000.00 0.00  

11 3.9 ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

487,000.00 487,000.00 0.00  

12 3.10 ค่าหนังสือเรียน 116,432.00 116,432.00 0.00  
13 3.11 ค่าอุปกรณ์การเรียน 79,470.00 79,470.00 0.00  
14 3.12 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 89,280.00 89,280.00 0.00  
15 3.13 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 123,180.00 123,180.00 0.00  
16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา 2.10 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

150,000.00 150,000.00 0.00 กองการศึกษา 

รวม จำนวน 16 โครงการ 21,324,662.00 20,184,131.72 1,140,530.28  
 
 
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการติดตั้งเครื่อง          
ออกกำลังกายและอุปกรณ์       
สนามเด็กเล่นพร้อมเทพ้ืน
คอนกรีต  
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้าและ
ชุมชนดอนมะกอก)    
กันเงินปี 62 

1,308,000.00 1,308,000.00 0.00 กองการศึกษา 
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3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

2 โครงการเปลี่ยนพ้ืนบล็อคยาง
พร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่น
บริเวณสนามกีฬา            
เฉลิมพระเกียรติ                
80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  
กันเงินปี 62 

552,000.00 552,000.00 0.00 กองการศึกษา 

3 โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน 69,690.00 69,686.00 4.00 กองการศึกษา 
4 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 141,630 141,626.00 4.00 กองการศึกษา 
5 โครงการดนตรเีพื่อประชาชน 69,690.00 69,686.00 4.00 กองการศึกษา 

รวม จำนวน 5 โครงการ 2,141,010.00 2,140,998.00 12.00  
รวมยุทธศาสตร์ที ่3 จำนวน              

21 โครงการ 
23,465,672.00 22,325,129.72 1,140,542.28  

 
 

ผลการดำเนินงานปี 2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

(CCTV) ชุมชนสุนทรโวหาร, 
ชุมชนแกลงแก้วกล้า  
จำนวน 16 ตัว (กันเงินปี 62) 

1,669,000.00 548,000.00 1,121,000.00 สำนักปลดัฯ 
 

2 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ                
80 พระพรรษา 

540,000.00 455,400.00 84,600.00 สำนักปลดัฯ 
 

3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบล     
เมืองแกลง 

108,000.00 108,000.00 0.00 สำนักปลดัฯ 
 

4 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 300,000.00 137,000.00 163,000.00 สำนักปลดัฯ 
รวม จำนวน 4 โครงการ 2,617,000.00 1,248,400.00 1,368,600.00  
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4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

30,000.00 20,189.00 9,811.00 สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 
2 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น  (สถานท่ีกลาง) 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

25,000.00 25,000.00 0.00 สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

รวม จำนวน 2 โครงการ 55,000.00 45,189.00 9,811.00  
 
 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณอาคารอนุบาล
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา   
(กันเงินปี 62) 

330,000.00 330,000.00 0.00 กองการศึกษา 
 

2 โครงการทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาและการให้         
ความช่วยเหลือนักเรียน       
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

350,000.00 111,250.00 238,750.00 กองการศึกษา 
 

รวม จำนวน 2 โครงการ 680,000.00 441,250.00 238,750.00  
 
 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อสังคมผูสู้งอาย ุ 

197,090.00 197,085.70 4.30 กองการศึกษา 
 

รวม จำนวน 1 โครงการ 197,090.00 197,085.70 4.30  
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4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.8 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 192,000.00 166,500.00 25,500.00 กองการศึกษา 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 21,528,000.00 18,807,900.00 2,720,100.00 กองการศึกษา 
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,360,000.00 3,000,000.00 360,000.00 กองการศึกษา 

รวม จำนวน 3 โครงการ 25,080,000.00 21,974,400.00 3,105,600.00  
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

(CCTV) โรงสูบน้ำหนองแหวน 
(กันเงินป ี62) 

300,000.00 290,000.00 10,000.00 กองการประปา 

รวม จำนวน 1 โครงการ 300,000.00 290,000.00 10,000.00  
รวมยุทธศาสตร์ที ่4 จำนวน              

13 โครงการ 
26,367,090.00 22,993,113.70 3,373,976.30  

 
ผลการดำเนินงานปี 2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

216,000.00 216,000.00 0.00 สำนักปลดั 
 

2 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารหอประวตัิ  
(อาคารห้องสมดุ) 

108,000.00 90,000.00 18,000.00 สำนักปลดั 

3 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา
ความสะอาดหมู่อาคาร          
ลดโลกร้อน 

108,000.00 108,000.00 0.00 สำนักปลดั 

รวม จำนวน 3 โครงการ 432,000.00 414,000.00 18,000.00  
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

5.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการตลาดสีเขยีว 3,000.00 2,385.00 615.00 กองสาธารณสุขฯ 
2 โครงการป้องกันควบคุม 

โรคไขเ้ลือดออก 
100,000.00 99,600.00 400.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 

299,000.00 299,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสำหรับ         
ผู้ประกอบกิจการและ 
ผู้สัมผสัอาหาร 

30,000.00 29,415.00 585.00 กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจดัทำหน้ากาก
อนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง 

40,000.00 31,570.00 8,430.00 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการควบคมุโรคขาด 
สารไอโอดีน (โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
ด้านการสาธารณสุขของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ       
สยามบรมราชกุมารี) 

79,000.00 40,800.00 38,200.00 กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในด้านการ
สาธารณสุขของศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง  
พลอากาศเอกหญิง          
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ     
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์    
อัครราชกุมารี  กรมพระศรี-
สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี) 
 

120,000.00 94,995.00 25,005.00 กองสาธารณสุขฯ 
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1 
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

5.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

8 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน (โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
ด้านการสาธารณสุขของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี) 
 

100,000.00 53,455.00 46,545.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

9 โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-
19) 

65,781.00 65,781.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง  
พลอากาศเอกหญิง          
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ    
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์    
อัครราชกุมารี  กรมพระศรี-
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

115,800.00 91,100.00 24,700.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม จำนวน 10 โครงการ 952,581.00 808,101.00 144,480.00  
 
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

5.5 แผนงานเคหะชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการคดัแยกขยะและ      
ลดปรมิาณขยะ 

40,000.00 6,012.00 33,988.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

2 โครงการจ้างเหมารายบุคคล
ภายนอกดำเนินการกิจกรรม   
คัดแยกขยะทำความสะอาด 
และพัฒนาสภาพแวดล้อม  

3,364,000.00 3,112,500.00 251,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล  
ตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพ 
และสวนหย่อม รวม 9 แห่ง)  

668,000.00 668,000.00 0.00 กองช่าง 

4 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80          
พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า 
ถนนแกลงกล้าหาญ) 

790,000.00 790,000.00 0.00 กองช่าง 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

5.5 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

5 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาสุขศาลาเยยีวยาโลกร้อน 

208,900.00 208,000.00 900.00 กองช่าง 

6 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ
หญ้า สถานท่ีต่าง ๆ รวม ๒ แห่ง 
และเกาะกลางถนนต่างๆ  
รวม 3 แห่ง  

565,400.00 565,400.00 0.00 กองช่าง 

7 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง 
และสวนหย่อมรมิทางถนนสาย
ต่างๆ  รวม 6 แห่ง  

320,000.00 320,000.00 0.00 กองช่าง 

8 โครงการจ้างเหมาเอกชน       
ทำความสะอาดถนน  4 เส้น  
รวมซอย 

555,400.00 550,000.00 5,400.00 กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการจ้างเหมาเอกชน       
ทำความสะอาดถนน 11 เส้น   
รวมซอย 

1,230,700.00 1,230,000.00 700.00 กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการสวนสมุนไพร 70,000.00 0.00 70,000.00 กองช่าง 
(งานสวน) 

(ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ) 

รวม จำนวน 10 โครงการ 7,812,400.00 7,449,912.00 362,488.00  
 
 
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

5.8 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 167,300.00 142,058.00 25,242.00 กองสาธารณสุขฯ 
2 ค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือระดับ
พื้นที ่ 

437,600.00 420,615.00 16,985.00 กองสาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 2 โครงการ 604,900.00 562,673.00 42,227.00  
รวมยุทธศาสตร์ที ่5 จำนวน              

25 โครงการ 
9,801,881.00 9,234,686.00 567,195.00  
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1 
ผลการดำเนินงานปี 2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทีด่ ี       
 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี        
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการประชาคมจดัทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

20,000.00 390.00 19,610.00 กองวิชาการฯ 
 

2 โครงการรณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชำระภาษี 

30,000.00 29,783.50 216.50 กองคลัง 

3 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 150,000.00 135,548.40. 14,451.60 สำนักปลดั 
4 โครงการสำรวจความพึงพอใจ  25,000.00 25,000.00 0.00 สำนักปลดั 
5 โครงการปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เนต็ภายในสำนักงาน 
136,900.00 136,900.00 0.00 สำนักปลดั 

รวม จำนวน 5 โครงการ 361,900.00 327,621.90 34,278.10  
 
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี        

6.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 
โครงการต้นแบบเฉลิม        
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส    
มหามงคลพระราชพิธีบรม-
ราชาภิเษก 

82,000.00 37,900.00 44,100.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย    
สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม-
ราชาภิเษก  

118,000.00 117,900.00 100.00 กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งป้ายบอกทางใน
เขตชุมชน (ชุมชนสุนทรโวหาร
และชุมชนโพธ์ิเงิน) 

250,000.00 249,777.41 222.59 กองช่าง 

รวม จำนวน 3 โครงการ 450,000.00 405,877.41 44,422.059  
รวมยุทธศาสตร์ที ่6 จำนวน 8 โครงการ 811,900.00 773,199.31 78,700.69  

 
 

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ จำนวน 130 โครงการ 

 

 

(งบประมาณตามเทศบัญญัติ) 
112,010,130.00 

(ทำสัญญา / เบิกจ่ายจริง) 
103,542,408.52 

(งบประมาณคงเหลือ) 
8,507,721.75 
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1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.3 แผนงานการศึกษา  

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โตะ๊หน้าขาว เป็นโตะ๊พับ 
เอนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาว  
ขาเป็นเหล็ก ชุบโครเมี่ยม พับได้ 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. X 
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. X     
สูงไม่น้อยกว่า ๗๒ ซม.   
จำนวน ๑๐ ตัวๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท 

24,000.00 24,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน     

วัยเรียน) 

2 พัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า   
๑๖ น้ิว จำนวน ๔๔ ตัว          
ตัวละ ๑,๙๕๐ บาท 

85,800.00 85,800.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน     

วัยเรียน) 
3 เก้าอี้บุนวม จำนวน ๑๐๐ ตัวๆ ละ 

๗๙๐ บาท 
79,000.00 79,000.00 0.00 กองการศึกษาฯ 

(งานระดับก่อน     
วัยเรียน) 

4 เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน      
จำนวน 1 ตัว   
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปี) 
(กันเงินปี 63) 

2,950.00 2,950.00 2,950.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน      

วัยเรียน) 

5 ตู้เก็บเอกสารไม้บนโล่ง 
ล่างบานเปิด จำนวน 4 ตัวๆ ละ 
8,500 บาท   
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปี) 
(กันเงินปี 63) 

34,000.00 34,000.00 34,000.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน      

วัยเรียน) 

6 ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปดิ จำนวน   
6 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท  
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปี) 
(กันเงินปี 63) 

33,000.00 33,000.00 33,000.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน      

วัยเรียน) 

7 ตู้แบบฟอร์มไม่น้อยกว่า          
15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้   
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปี) 
(กันเงินปี 63) 

7,200.00 7,200.00 7,200.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน       

วัยเรียน) 

8 ตู้เอกสารบานเลื่อนสูงกระจก 
จำนวน 5 ตัวๆ ละ 7,500 บาท 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปี) 
(กันเงินปี 63) 

37,500.00 37,500.00 37,500.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน       

วัยเรียน) 

9 โต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 
4 ฟุต จำนวน 1 ตัว  
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายปี) 
(กันเงินปี 63) 

6,900.00 6,900.00 6,900.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน       

วัยเรียน) 

รวม 310,350.00 310,350.00 121,550.00  
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1 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เก้าอี้สำนักงาน  สามารถ       
ปรับระดับและหมุนได้        
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. X 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. X        
สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.           
ตัวละ 2,300 บาท จำนวน 5 ตัว 

11,500.00 11,500.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 
ราคาตูล้ะ 4,600 บาท      
จำนวน   2 ตู้ 

9,200.00 9,200.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

รวม  20,700.00 20,700.00 0.00  
 

1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 30,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่อง 

40,200.00 40,200.00 0.00 กองการประปา 

รวม  40,200.00 40,200.00 0.00  
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 6 เครื่อง      
ราคาเครื่องละ 700 บาท            
(กันเงินปี 62) 

4,200.00 4,200.00 0.00 กองคลัง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง-
ภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จำนวน 1 เครื่อง  

22,000.00 22,000.00 0.00 กองคลัง 

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
จำนวน 3 เครื่อง   
เครื่องละ 4,300 บาท 

12,900.00 12,900.00 0.00 กองคลัง 

4 เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  
จำนวน 4 เครื่อง   
เครื่องละ 2,500 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 กองคลัง 
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1 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

5 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว  จำนวน 1 เครื่อง 

2,800.00 2,800.00 0.00 กองคลัง 

6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 2     
จำนวน ๑ เครื่อง 

27,000.00 27,000.00 0.00 กองวิชาการฯ 
(งานวางแผนและ

สถิติ) 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพ         
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว )         
จำนวน 1 เครื่อง 
(กันเงินปี 62) 

17,000.00 17,000.00 0.00 กองวิชาการฯ 
(งานวางแผนและ

สถิติ) 
 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ 
สำนักงาน (กันเงินปี 61) 

16,000.00 16,000.00 0.00 สำนักปลดั 

9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  
ขาวดำ แบบ Network สำหรับ
กระดาษ A4  จำนวน ๑ เครื่อง 
(กันเงินปี 61) 

53,000.00 53,000.00 0.00 กองวิชาการฯ 
(งานวางแผนและ

สถิติ) 
 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ 
งานประมวล (กันเงินปี 62) 

22,000.00 22,000.00 0.00 สำนักปลดั 

11 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 3 เครื่อง     
ราคาเครื่องละ 700 บาท   
(กันเงินปี 62) 

2,100.00 2,100.00 0.00 สำนักปลดั 

12 เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  
จำนวน 4 เครื่อง   
เครื่องละ 2,500 บาท  
(กันเงินปี 62) 

10,000.00 10,000.00 0.00 กองวิชาการฯ 
(งานบริหาร/งาน
วางแผนและสถิต/ิ

งานนิติการ) 
13 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 1 เครื่อง  
(กันเงินปี 62) 

700.00 700.00 0.00 กองวิชาการฯ 
(งานนิติการ) 

 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพ         
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว )  
จำนวน 2 เครื่อง   
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  

34,000.00 33,800.00 200.00 สำนักปลดั 

15 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 2    
จำนวน ๑ เครื่อง   
 

27,000.00 26,900.00 100.00 สำนักปลดั 
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1 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

16 เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA 
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  
จำนวน 2 เครื่อง   

5,000.00 4,980.00 20.00 สำนักปลดัฯ 

รวม 265,700.00 265,380.00 320.00  
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
2.3  แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง-
ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน 
๑๐ ชุดๆละ  ราคา 22,๐๐๐ บาท
(กันเงินปี 62) 

220,000.00 220,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน      

วัยเรียน) 

2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 2 เครื่อง     
ราคาเครื่องละ 700 บาท  
(กันเงินปี 62) 

1,400.00 1,400.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน      

วัยเรียน) 

3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  
จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,500 บาท (กันเงินปี 62) 

25,000.00 25,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน     

วัยเรียน) 
รวม  246,400.00 246,400.00 0.00  

 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.4  แผนงานสาธารณสุข  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง-
ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)     
จำนวน 1 เครื่อง (กันเงินปี 61) 

30,000.00 30,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง   
(กันเงินปี 61) 

4,300 4,300 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
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1 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพ- 
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว )  
จำนวน 2 เครื่อง 
(กันเงินปี 62) 

34,000.00 34,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
4,300 บาท (กันเงินปี 62) 

8,600.00 8,600.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 1 เครื่อง     
ราคาเครื่องละ 700 บาท  
(กันเงินปี 62) 

700.00 700.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

6 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 1 เครื่อง    
ราคาเครื่องละ 700 บาท  
(กันเงินปี 62) 

700.00 700.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์ฯ) 

7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง   
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท   

4,300.00 
 

4,250.00 50.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์ฯ) 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดง- 
ภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว )  
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง 
17,000 บาท 

34,000.00 33,800 200.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
จำนวน 3 เครื่อง   
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท   

12,900.00 12,870.00 30.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

10 เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  
จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,500 บาท 

7,500.00 7,470.00 30.00 กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม 137,000.00 136,690.00 310.00  
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1 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 1 เครื่อง     
ราคาเครื่องละ 700 บาท  
(กันเงินปี 62) 

700.00 700.00 0.00 กองช่าง 

2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง   
(กันเงินปี 62) 

4,000.00 4,000.00 0.00 กองช่าง 

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง   
(กันเงินปี 62) 

4,300.00 4,300.00 0.00 กองช่าง 

4 เครื่องพลอตเตอร์ พร้อมขาตั้ง  
จำนวน ๑ เครื่อง (กันเงนิปี 61) 

70,000.00 70,000.00 0.00 กองช่าง 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพ- 
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)   

30,000.00 29,900.00 100.00 กองช่าง 

6 เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  
จำนวน 1 เครื่อง   
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

2,500.00 2,490.00 10.00 กองช่าง 

รวม 111,500.00 111,390.00 110.00  
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.6  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน ๑ เครื่อง (กันเงินปี 62) 

22,000.00 22,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานส่งเสรมิฯ) 

2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 700 บาท  
(กันเงินปี 62) 

700.00 700.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานส่งเสรมิฯ) 

รวม 22,700.00 22,700.00 0.00  
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1 
 

      2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader จำนวน 1 เครื่อง     
ราคาเครื่องละ 700 บาท  
(กันเงินปี 62) 

700.00 700.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานศาสนาฯ) 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
สำหรับงานสำนักงาน   
จำนวน 1 เครื่อง (กันเงินปี 61) 

16,000.00 16,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานศาสนาฯ) 

รวม 16,700.00 16,700.00 0.00  
 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.9  แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix  
Printer แบบแคร่ยาว        
จำนวน 1 เครื่อง 

23,000.00 23,000.00 0.00 กองการประปา 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction    
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง         
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง 

8,000.00 8,000.00 0.00 กองการประปา 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง-
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
30,000 บาท 

60,000.00 60,000.00 0.00 กองการประปา 

4 เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  
จำนวน 4 เครื่อง   
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 กองการประปา 

รวม  101,000.00 101,000.00 0.00  
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3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
3.4  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอรไ์ฟฟ้า 
สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลติร
ต่อนาท่ี  จำนวน 1 เครื่อง 

18,200.00 18,200.00   0.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกำจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู) 

2 ปั้มจุ่มดดูโคลน ขนาด 2 น้ิว  
จำนวน 1 เครื่อง 

6,000.00 6,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานกำจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู) 

รวม  24,200.00 24,200.00 0.00  
 

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
3.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
มอเตอรไ์ฟฟ้า   
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
จำนวน  1  เครื่อง 

8,500.00 8,500.00 0.00 กองการศึกษา 

รวม  8,500.00 8,500.00 0.00  
 

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
3.9  แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องสูบจ่ายสารละลายปูนขาว 
จำนวน 1 ชุด 

70,000.00 53,500.00   16,500.00 กองการประปา 

2 เครื่องสูบจ่ายสารละลายสารสม้ 
จำนวน 1 ชุด 

55,000.00 53,500.00 1,500 กองการประปา 

3 เครื่องสูบจ่ายสารละลายโพลเิมอร ์
จำนวน 1 ชุด 

70,000.00 67,500.00 2,500.00 กองการประปา 

4 เครื่องสูบจ่ายสารละลายคลอรีน 
จำนวน 1 ชุด 

40,000.00 39,400.00 600.00 กองการประปา 

รวม  235,000.00 213,900.00 21,100.00  
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4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
4.9   แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
แบบกระแทก  

22,000.00 20,300.00 1,700.00 กองการประปา 

รวม  22,000.00 20,300.00 1,700.00  
 

     5.   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 รถยนต์โดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ 
กำลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ำกว่า 
90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 

1,288,000.00 1,242,000.00 46,000.00 สำนักปลดัฯ 

รวม  1,288,000.00 1,242,000.00 46,000.00  
 

     5.   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
5.9  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 รถจักรยานยนต์  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน 
ราคาคันละ 40,800 บาท 

81,600.00 81,600.00 0.00 กองการประปา 

รวม  81,600.00 81,600.000 0.00  
 
 

        6.  ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 
6.9  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ล้อ 10,000.00 6,955.00 3,045.00 กองการประปา 
รวม  10,000.00 6,955.00 3,045.00  
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        6.  ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 

6.11  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 กล้องวัดมุมแบบธรรมดา  
ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด  
1 ลิปดา จำนวน 1 ตัว 

85,000.00 85,000.00 0.00 กองช่าง 

2 เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรตี 
ขนาด 4.4 แรงม้า เป็นเครื่องต้น
กำลังใช้น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 
62x135x117 เซนตเิมตร  
ความลึกในการเจาะ 350 
มิลลเิมตร ตั้งอยู่บนฐานแบบมลี้อ
จำนวน 4 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง 

97,000.00 97,000.00 0.00 กองช่าง 

3 ไม้สต๊าฟอลูมเินียมแบบชัก    
ขนาดความยาว 5 เมตร ทำด้วย
อลูมิเนียมอย่างดี  มีความยาว    
5 เมตร สามารถชักให้ยืด-หดได้  
จำนวน 1 อัน 

3,000.00 3,000.00 0.00 กองช่าง 

รวม  185,000.00 185,000.00 0.00  
 

        7.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องช๊อตสุกรใหส้ลบ  
ด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆละ 
45,000 บาท 

45,000.00 45,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) 

2 เครื่องช่ังน้ำหนักแบบดิจิตอล 
เครื่องละ  1,000 บาท     
จำนวน 32 เครื่อง 

32,000.00 32,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์ฯ) 

 (ใช้งบประมาณเงิน
บำรุงศูนย์บริการ

สาธารณสุข เทศบาล
ตำบลเมืองแกลง) 

3 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ดิจิตอล เครื่องละ  3,000 บาท 
จำนวน 16 เครื่อง 

48,000.00 48,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์ฯ) 

(ใช้งบประมาณเงิน
บำรุงศูนย์บริการ

สาธารณสุข เทศบาล
ตำบลเมืองแกลง) 
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        7.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ่) 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

4 เครื่องวัดความดันโลหิต  
เครื่องละ  1,900 บาท 
จำนวน 48 เครื่อง 

91,200.00 91,200.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนย์ฯ) 

(ใช้งบประมาณเงิน
บำรุงศูนย์บริการ

สาธารณสุข เทศบาล
ตำบลเมืองแกลง) 

รวม  216,200.00 216,200.00 0.00  
 

8. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องเสยีงไมโคร CD        
จำนวน 1 เครื่อง  (กันเงินปี 62)  

8,500.00 8,500.00 0.00 กองวิชาการฯ 

รวม 8,500.00 8,500.00 0.00  
 

8. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
8.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง
ระบบดิจติอล จำนวน 1 เครื่อง  
(กันเงินปี 62) 

40,000.00 40,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาฯ) 

2 ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2,800 วัตต์ 
เพาเวอร์มิกเซอร์ พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด ติดตั้งบริเวณ     
อัฒจรรยส์นามกีฬา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา  

300,000.00 300,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(งานศาสนาฯ) 

รวม 340,000.00 340,000.00 0.00  
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     9. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล    
(กันเงินปี 62) 

19,300.00 19,000.00 300.00 สำนักปลดั 

2 กล้องถ่ายรูป DSLR จำนวน 1 ตัว 
(กันเงินปี 62) 

47,000.00 47,000.00 0.00 กองวิชาการฯ 

รวม 66,300.00 66,300.00 0.00  
 

10. ประเภทครุภัณฑ์ดบัเพลิง 
10.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 รถดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 คัน 
(กันเงินปี 62 ขยายเวลาเบิกจ่าย) 

9,900,000.00 9,900,000.00 0.00 สำนักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

รวม 9,900,000.00 9,900,000.00 0.00  
 

11.ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
11.3 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

ทำสัญญา / 
เบิกจ่ายจริง 

งบประมาณคงเหลือ หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถม    
ศึกษาต้น   
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายป)ี 
(กันเงินปี 63) 

59,400.00 59,400.00 59,400.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน       

วัยเรียน) 

2 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล  
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปลายป)ี 
(กันเงินปี 63) 

84,000.00 84,000.00 84,000.00 
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน       

วัยเรียน) 
รวม 143,400.00 143,400.00 143,400.00  

 
  

รวมจำนวน 81 รายการ 
 

(งบประมาณตามเทศบัญญัติ) 
13,800,950.00 

(ทำสัญญา /เบิกจ่ายจริง) 
13,728,365.00 

(งบประมาณคงเหลือ) 
337,535.00 

 

 

 



 

 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ

และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ผลการดำเนินงานปี 256๓ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - กันยายน พ.ศ. 256๓) 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชั ้น ๓) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๙๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๗๓,๔๘๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๒๖,๕๑๘ บาท สำนักปลัดฯ           
(กันเงินปี ๖๑ ขยายเวลาเบิกจ่าย) 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๗๐,๓๔๙ บาท 
งบประมาณที่ใช้ ๕๗๐,๓๔๙ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สำนักปลัดฯ (ส่วนที่เหลือชั้น ๑ และ ๒)      
(กันเงินปี ๖๑ ขยายเวลาเบิกจ่าย) 
 
 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๐๗๕,๗๒๘ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๓,๐๗๕,๗๒๘ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (กันเงินปี ๖๐) 
 
 
 
 
 

โครงการกันเงิน 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง -แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า        
(เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที่ 2) (ชุมชนสารนารถ) งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ๑,๔๙๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑,๔๗๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท 
กองช่าง (กันเงินปี ๖๑) 
     
 
 

 
 

 
 
 

๒. โครงการวางท่อลอดถนนแหลมยาง (ลำรางคึกฤทธิ ์) (ชุมชนแหลมยาง)  งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง (กันเงินปี ๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยพิรุฬกิจ (ซอยรางน้ำ) (ชุมชนหนองควายเขาหัก) งบประมาณตาม         
เทศบัญญัติ ๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง        
(กันเงินปี ๖๑) 
 
 
 
 
 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามบาสเก็ตบอล ตลาดเทศบาล ๔ (ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตาม         
เทศบัญญัติ ๒,๕๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๑,๐๐๐ บาท         
กองการศึกษา/กองช่าง (กันเงินปี ๖๑) 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๙ แผนงานกิจการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวนและ
ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓ ,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา (กันเงินปี ๖๑) 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการจัดทำข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 
กองการประปา (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑. โครงการปรับปรุงลานพื ้นระเบียงศาลาเก้าเหลี ่ยม (ช ุมชนโพธิ์ เง ิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒,๕๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๑,๐๐๐ บาท กองช่าง      
(กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการจัดทำเนินชะลอความเร็ว (ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ ์ทอง , ชุมชนหนองแตงโม ,                 
ชุมชนหนองแหวน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๑๐๔,๕๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองช่าง (กันเงินปี ๖๒) 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพื้นคอนกรีต (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า
และชุมชนดอนมะกอก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการเปลี่ยนพื้นบล็อกยางพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา 
(ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๕๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. โครงการติดตั ้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชุมชนสุนทรโวหาร, ชุมชนแกลงแกล้วกล้า, จำนวน ๑๖ ตัว  
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๖๖๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๕๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๑,๑๒๓,๐๐๐ บาท สำนักปลัด (กันเงินปี ๖๒) 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๓ แผนงานการศึกษา 
๑. โครงการติดตั ้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา งบประมาณ      
ตามเทศบัญญัติ ๓๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช ้ ๓๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท               
กองการศึกษา (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๙ แผนงานพาณิช งานกิจการประปา 
๑. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โรงสูบน้ำหนองแหวน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๓๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. โครงการจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ ๊ค สำหรับงานสำนักงาน งบประมาณตามเทศบัญญัติ               
16,0๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สำนักปลัดฯ (กันเงินปี 6๑) 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล งบประมาณตามเทศบั ญญัติ             
๒๒,0๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๒๒,0๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สำนักปลัดฯ (กันเงินปี 61) 
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๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำแบบ Network สำหรับกระดาษ A๔ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ      
(งานวางแผนและสถิติ)  (กันเงินปี ๖๑) 

 

 

 

 

๔. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐ บาท      
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๒๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท        
กองคลงั (กันเงินปี ๖๒) 

 

 

 

 

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ๑๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ           
(งานวางแผนและสถิติ)  (กันเงินปี ๖๒) 

 

 

 

 

๖. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ (งานวางแผน    
และสถติิ) (กันเงินปี ๖๒)  
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๗. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๗๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช ้ ๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ (งานนิต ิการ)               
(กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒,๑๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๒,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สำนักปลัด (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๓ แผนงานการศึกษา 
๑. เครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที ่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ้ว) งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ ๒๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ ๒๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียน) (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๒. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐ บาท      
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท        
กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน) (กันเงินปี ๖๒) 
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๓. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้  ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (งานระดับ-    
ก่อนวัยเรียน) (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท     
กองสาธารณสุขฯ (กันเงินปี ๖๑) 
 
 
 
 
 
 
๒. เครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ        
ตามเทศบัญญัติ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ           
(กันเงินปี ๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ๓๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
(กันเงินปี ๖๒) 
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๔. เครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื ่อง งบประมาณ       
ตามเทศบัญญัติ ๘,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๘,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ      
(กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๕. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐ บาท      
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท               
กองสาธารณสุขฯ (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๖. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐ บาท      
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐๐ บาท งบประมาณที่ ใช้ ๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท               
กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์) (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. เครื่องพอตเตอร์ พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ     
ที่ใช้ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง (กันเงินปี ๖๑) 
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๒. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐ บาท      
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท                
กองช่าง (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้   
๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ     
ตามเทศบัญญัติ ๔ ,๓๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๔ ,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง             
(กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ        
๒๒,0๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (งานส่งเสริมฯ)              
(กันเงินปี 6๒) 
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๒. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐ บาท      
งบประมาณตามเทศบัญญัติ  ๗๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท                
กองการศึกษา (งานส่งเสริมฯ) (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐๐ บาท      
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท                 
กองการศึกษา (งานศาสนาฯ) (กันเงินปี ๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๖,0๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (งานศาสนาฯ) (กันเงินปี 6๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. เครื่องเสียงไมโคร CD จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้   
๘,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ (กันเงินปี 6๒) 
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๘. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
๘.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณที ่ใช ้ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (งานบริหารทั ่วไปฯ)               
(กันเงินปี 6๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๙.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
๙.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๙,๓๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๙,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๓๐๐ บาท สำนักปลัด (กันเงินปี 6๒) 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กล้องถ่ายรูป DSLR จำนวน ๑ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้  ๔๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการ (กันเงินปี 6๒) 
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ผลการดำเนินงานปี 256๓ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - กันยายน พ.ศ. 256๓) 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแหลมยาง ซอย 5 (ชุมชนแหลมยาง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๑๑๔,๓00 บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๑๔,๒๗๔.๙๓ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕.๐๗ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแหลมยาง ซอย 7 (ชุมชนแหลมยาง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๔๖,๙00 บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๖,๘๕๗.๔๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๒.๕๖ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรงเลื่อย บ้านเฮียตุ้น จรดคลอง (ชุมชนดอนมะกอก) งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ๑๖๒,๔๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๖๒,๓๗๒.๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๗.๕๕ บาท      
กองช่าง 
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๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 2)            
(ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๔๔,๙๖๔.๖๑ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๓๕.๓๙ บาท กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 3)            
(ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๓,๘๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๖๓,๗๓๖.๖๙ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๖๓.๓๑ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนมาบใหญ่ ซอย 4 (ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒๖,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๖,๕๒๔.๒๓ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๕,๗๗ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบุญมี (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๔๙,๔๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๔๙,๓๗๐.๘๗ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๙.๕๘ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 



54 

๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหัวสะพานยาวไปถึงบ้านลุงออ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)  
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑๒,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๑๒,๕๗๐.๔๒ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๒๙.๕๘ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 2 แหลม ต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง)  งบประมาณตาม         
เทศบัญญัติ ๗๘,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๘,๕๑๕.๕๓ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๔.๔๗ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๑๐. โครงการต ิดต ั ้ งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะพร ้อมอ ุปกรณ์ (ช ุมชนแหลมยาง , ช ุมชนมาบใหญ่ ,                  
ชุมชนดอนมะกอกชุมชนแหลมท่าตะเคียน, ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า), ชุมชนหนองควายเขาหัก, 
ชุมชนโพธิ ์ทอง, ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๖๐๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ 
๑,๓๖๙,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๓๓,๔๐๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนนพเก้า ซอย 9 ฝั ่งทิศตะวันออกและแยกเข้าซอย               
(ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๘0,000 บาท งบประมาณที ่ใช้ ๓๘0,0๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
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๒. โครงการขยายเขตท่อเมนจ ่ายน ้ำประปา ซอยจ ินดาวั ฒน์ต ่อจากของเด ิม (ซอยบ ้านเฮ ีย อ้ั ง )                    
(ชุมชนหนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๗,๓00 บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๐๗ ,๓00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการขยายเขตท ่อเมนจ ่ายน ้ำประปา ถนนส ุนทรภ ู ่  ซอย 5 แยกเข ้าซอยบ ้านค ุณสำริ น                    
(ชุมชนหนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๘,๐00 บาท งบประมาณที ่ใช ้ ๘๘,๐00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  ๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองแตงโม) 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๘๘,๐00 บาท งบประมาณที ่ใช้ ๕๘๘,๐00 บาท งบประมาณคงเหลือ            
๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๔๐๙,๐00 บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๐๘,๙00.๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๙.๕๐ บาท กองการประปา 
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๖. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและพัสดุ (ชุมชนหนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๓๐๐,๐00 บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
๗. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณโรงสูบน้ำดิบวังหว้า) 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๘,๐00 บาท งบประมาณที ่ใช้ ๓๐๒,๕00 บาท งบประมาณคงเหลือ      
๕,๕๐๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
๘. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ฝั ่งทิศใต้  (ซอยลอตเตอรี่)        
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒๑,๕00 บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๒๑,๕00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
๙. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนศาลาตาผ่อง ซอย 4 ฝั่งทิศใต้ ออกถนนศาลาตาผ่อง      
ฝ ั ่งท ิศตะว ันออก (ช ุมชนสารนารถ)  งบประมาณตามเทศบัญญัต ิ ๗๒ ,๙00 บาท งบประมาณที ่ใช้                
๗๒,๙00บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑. โครงการก่อสร ้างและปรับปร ุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 (บ้านนายประสิทธ ิ ์ )                    
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๑๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓,๐๙๙,๙๙๙ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๕๒,๐๐๑ บาท กองช่าง 

 

 
 
 
 

๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนบ้านนา ซอย 3 ต่อจากของเดิม (บ้านคุณสมชาย               
ถึงบ ้านคุณจั ่น) (ช ุมชนโพธ ิ ์ เง ิน)  งบประมาณตามเทศบัญญัต ิ ๑๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ ใช้            
๑๒๒,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่หลังห้องแถวคุณโอ๋ (ชุมชนหนองแตงโม) 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ      
๙5,0๐๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

๔. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง ซอย 4 (ซอยบ้านนายจำลอง หมั่นสมัคร)     
(ชุมชนในยาง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๑๔,๕๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๕๐๐ บาท กองช่าง 
 
 



58 

๕. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตาฮะ) งบประมาณตาม        
เทศบัญญัติ ๑,๔๐๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑,๒๓๔,๕๖๗ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๖๙,๔๓๓ บาท 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๖. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง (ซอยบ้านนายยอด ช่างเหล็ก) (ชุมชนแหลมยาง) 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๙๔,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ         
๕๐๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๗. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม รางวี คสล.ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์ติก-        
คอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่ 1) (ชุมชนในยาง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๔,๘๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๓๒,๐๐๐ บาท กองช่าง   
      
 
 
 
 
 
๘. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก) (ชุมชนพลงช้างเผือก)
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๗๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๒๐,๐๐๐ บาท กองช่าง  
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๙. โครงการปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู ่เมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๑๗๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๗๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง/กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๑๐. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยจันทวิทย์ (ชุมชนหนองแตงโม)  งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๓๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๙๔,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒๗๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๗๕,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๑๒. โครงการก่อสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากการออกกำลังกายประจำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ            
80 พระพรรษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๔๒,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๒,๘๐๐ บาท กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ  
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๑๓. โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย ๗                   
(ชุมชนสุนทรโวหาร และชุมชนแกลงแกล้วกล้า) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ   
ที่ใช้ ๒,๗๙๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๑๔. โครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอล (ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๒,๐๙๔,๑๗๗.๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๕๕,๘๒๒.๑๐ บาท กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๑๕. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพ่ิมเชียงกง (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองแหวน) งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ๗๘๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท        
กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๑๖. โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง  งบประมาณ    
ตามเทศบัญญัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง  
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๑๗. โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนและหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร ตลาดสดเทศบาล 1 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๑๐,๐๐๐ บาท กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ  
 
 
 
 
 
 
๑๘. โครงการงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบล -       
เมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๑๘๐,๐๐๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๑๙. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเกาะหนองโบสถ์บริเวณหลัง รพ.แกลง (ชุมชนในยาง) งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ ๑,๓๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่ และชุมชนสารนารถ)  งบประมาณ        
ตามเทศบัญญัติ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช ้ ๓,๙๕๙,๙๒๔.๔๑ บาท งบประมาณคงเหลือ         
๑๔๐,๐๗๕.๕๙ บาท กองช่าง 
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๒๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขรเชื่อมต่อ 
ซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ) (ชุมชนหนองกระโดง)  งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๖๕๙,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙,๐๐๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๒๒. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ส่วนสกปรก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๙๐๐,000 บาท งบประมาณที่ใช้ ๗๕๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๔๙,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ/
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๒๓. โครงการก่อสร้างโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ          
๔๐๐,000 บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๙๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ/    
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๒๔. โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๔๘,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๑๔๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 



63 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การทอ่งเที่ยว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑. โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ   
ที่ใช้ ๑๒๐,๕๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๗๙,๔๑๐ บาท กองการศึกษา (มีการดำเนินโครงการจำนวน     
๔ เดือน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒-เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เดือนมีนาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ไม่มีการ
ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙) 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๓๖,๑๗๐บาท งบประมาณท่ีใช้ ๓๖,๑๗๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕,๘๑๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๒๕,๘๑๐  บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี 
๒.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา ๓ ครั ้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ      
๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๑,๒๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๗๑๐ บาท กองการศึกษา 
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๒. โครงการพิธ ีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ ้นปีใหม่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๗๔๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๓๐,๗๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ   
ที่ใช้ ๑๔๘,๖๘๘.๔๙ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๖๒๔ บาท กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๔๘,๖๙๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๒๔๘,๖๘๘.๔๙ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑.๕๑ บาท กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๓.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. โครงการห้องสมุดเพื ่อประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๙,๖๙๐ บาท งบประมาณที่ใช้            
๖๙,๖๘๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔ บาท กองการศึกษา 
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๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๔๑,๖๓๐ บาท งบประมาณที่ใช้      
๑๔๑,๖๒๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔ บาท กองการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๙,๖๙๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๖๙,๖๘๖ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๔ บาท กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ ๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๕๕,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๔,๖๐๐ บาท          
(จ้าง 11 เดือน) สำนักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 108,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 108,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท สำนักปลัดฯ
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๓. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้     
137,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๖๓,๐๐๐ บาท สำนักปลัดฯ 
 
        
 
 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๑. โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ งบประมาณตามเทศบัญญัติ       
๓0,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 20,189 บาท  ยอดคงเหลือ ๙,๘๑๑ บาท  สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) 
 
 
 
 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๓ แผนงานการศึกษา 
๑. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๑๑,๒๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๒๓๘,๗๐๐ บาท กองการศึกษา (เบิกจ่ายไปจำนวน ๑ ภาคเรียน) 

 
 
 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๙๗,๐๙๐ บาท งบประมาณ    
ทีใ่ช้ ๑๙๗,๐๘๕.๐๗ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔.๓๐ บาท กองการศึกษา 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้  อม 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตาม          
เทศบัญญัติ ๒๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สำนักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)  งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท สำนักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๘,๐๐๐ บาท สำนักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. โครงการตลาดสีเขียว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๒,๓๘๕ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๖๑๕ บาท กองสาธารณสุขฯ 
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๒. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๙๙,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู ้ประกอบกิจการและผู ้สัมผัสอาหาร งบประมาณ         
ตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช ้ ๒๙,๔๑๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๘๕ บาท              
กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๓๑,๕๗๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๔๓๐ บาท กองสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการสาธารณสุข         
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  งบประมาณตาม        
เทศบัญญัต ิ ๗๙ ,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช ้ ๔๐ ,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๘,๒๐๐ บาท              
กองสาธารณสุขฯ 
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6 ๖. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการสาธารณสุขของศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์      
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๙๔,๙๙๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๐๐๕ บาท กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
๗. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการ
สาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)   
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๕๓,๔๔๕ บาท งบประมาณคงเหลือ     
๔๖,๕๔๕ บาท กองสาธารณสุขฯ    
 
 
 
 
 
 
๘. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโร (COVID-19) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๕,๗๘๑ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๖๕,๗๘๑ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ    
 
 
 
 
 
 
๙. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง       
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑๕,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๔,๗๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ    
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๖,๐๑๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๓,๙๘๘ บาท กองสาธารณสุขฯ    
 
 
 
 
 

 
 

๒. โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทำความสะอาดและพัฒนา
สภาพแวดล้อม งบประมาณตามเทศบัญญัติ  ๓,๓๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๓,๑๑๒,๕๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๒๕๑,๕๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ    
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และสวนหย่อมริมถนนสายต่างๆ รวม ๙ แห่ง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๖๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๖๖๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 
กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า          
ถนนแกลงกล้าหาญ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๗๙๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง  
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๕. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๘,๙๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๒๐๘,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนน
ต่างๆ รวม 3 แห่ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๖๕,๔๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ ๕๖๕ ,๔๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๗. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ           
รวม 6 แห่ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๐ บาท กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
๘. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 4 เส้น รวมซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ       
๕๕๕,๔๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๕๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๔๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
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๙. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้น รวมซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ     
๑,๒๓๐,๗๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ   
 
 
 
 
 
 
๑๐. โครงการสวนสมุนไพร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท กองช่าง (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)   
 
 
 
 
 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๘ แผนงานงบกลาง 
๑. ค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ      
๔๓๗,๖๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๔๒๐,๖๑๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๙๘๕ บาท กองสาธารณสุขฯ 
- โครงการสนับสนุนกลุ่มออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
- โครงการป้องกันและช่วยเหลือโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 
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- โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
- โครงการเทศบาลตำบลเมืองแกลงห่วงใยชุมชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
- โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)       
โรงพยาบาลแกลง 
 
 
 
 
 
 
 - โครงการชาวเมืองแกลงห่วงใย โรงเรียนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 
 
 
 
 
 
 - โครงการชุมชนปลอดภัย ประชาชนสดไส ไร้โควิด-19 
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- โครงการมวยไทยร่วมใจห่างไกลจากยาเสพติด ชุมชนแหลมท่าตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ (ข้ันสูง) ชมรมลีลาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
 
 
- โครงการสนับสนุนกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)  ชุมชนหมู่บ้าน
เอ้ืออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) 
 
 
 
 
 
 
- โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
 
 
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาลีลาศสุนทรโวหาร ชมรมกีฬาลีลาศสุนทรโวหาร 
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- โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการขยับกาย สบายจิต ชีวิตสดใส เพื่อสุขภาพชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป   
๑. โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๓๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๙,๖๑๐ บาท กองวิชาการฯ 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๒๙,๗๘๓.๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๑๖.๕๐ บาท กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการเช่าเครื ่องถ่ายเอกสาร  งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้ 
๑๓๕,๕๔๘.๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๔๕๑.๖๐ บาท สำนักปลัด 
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4. โครงการสำรวจความพงึพอใจ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 25,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ 25,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๔๕๑.๖๐ บาท สำนักปลัด     
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๓๖,๙00 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๑๓๖,๙00 บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท สำนักปลัด 
 
 
  
 
 
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี      
6.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑. โครงการติดต ั ้งป้ายบอกทางในเขตชุมชน (ช ุมชนสุนทรโวหารและชุมชนโพธิ ์ เง ิน)  งบประมาณ                
ตามเทศบัญญัติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๔๙,๗๗๗.๔๑ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๒๒.๕๙ บาท      
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส   
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้      
๓๗,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๔,๑๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
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ผลการดำเนินงานครภุัณฑ์สำหรับครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๓ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
๑.๓ แผนงานการศึกษา 
๑. โต๊ะหน้าขาวเป็นโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเมก้าขาวขาเป็นเหล็ก ชุบโครเมี่ยม พับได้ขนาดกว้าง       
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. X ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. X สูงไม่น้อยกว่า ๗๒ ซม. จำนวน ๑๐ ตัวๆละ ๒,๔๐๐ บาท 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท    
กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน) 
 
 
 
 

 
 
 

๒. พัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔๔ ตัวๆละ ๑,๙๕๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๘๕,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๘๕,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (งานระดับก่อน-
วัยเรียน) 
 

 
 
 

 
 

 

๓. เก้าอ้ีบุนวมจำนวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๗๙๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ 
๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน) 
 

 
 
 
 

 
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. เก้าอ้ีสำนักงาน สามารถปรับระดับและหมุนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. X ลกึไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. 
X สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. จำนวน 5 ตัวๆละ ๒,๓๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑,๕๐๐ บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๑๑,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
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๒. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ราคาตู้ละ ๔,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณตามเทศบัญญัติ       
๙,๒๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๙,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 

 

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
๑.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐,๒๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๐,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท     
กองการประปา 
 
 

 

 
 
 

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 
๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 34,000 บาท งบประมาณที่ใช้  33,800 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  200 บาท  สำนักปลัดฯ  
 
 
 
 
 
 
 
๒. จัดซื ้อเครื ่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่  2 งบประมาณตามเทศบัญญัติ          
27,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ 26,900 บาท งบประมาณคงเหลือ  100 บาท สำนักปลัดฯ 
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๓. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ     
ตามเทศบัญญัติ 5,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 4,980 บาท  งบประมาณคงเหลือ  20 บาท กองช่าง 
      
 
 
 
 
        
 
๔. เครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิ ้ว)            
จำนวน  ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๐ บาท กองคลัง 
 
 
 

 
 
 
 
๕. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๔,๓๐๐ บาท 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒,๙๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๒,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท     
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒๕๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ      
๑๐,๐๐๐บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองคลัง 
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๗. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ้ว จำนวน ๑ เครื ่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๘๐๐บาท 
งบประมาณท่ีใช้ ๒,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
๘. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ ๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองวิชาการฯ (งานวางแผน      
และสถิติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. จัดซื ้อเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื ่องๆละ      
๔,๓๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒,๙๐๐ บาท งบประมาณที่ ๑๒,๘๗๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๓๐ บาท กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๑๗,๐๐๐ บาท  งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๓,๘๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๒๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ  
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๓. จัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ราคาเครื ่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื ่อง งบประมาณ        
ตามเทศบัญญัติ ๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๗,๔๗๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๐ บาท กองสาธารณสุขฯ  
 
 
 
 
 
 
 
๔. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ     
4,๓๐0 บาท งบประมาณตาม เทศบัญญัติ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔,๒๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๕๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ้ว) งบประมาณ           
ตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ      
๒,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง 
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๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ   
๒๓,0๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จัดซื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Print) จำนวน            
1 เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘,0๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ         
๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง 
ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๖๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญตัิ 
๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองการประปา 
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๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ    
ตามเทศบัญญัติ ๑๘,๒๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๑๘,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุข
(งานกำจัดฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ปั้มจุ่มดูดโคลน  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ    
ที่ใช้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (งานกำจัดฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
๓.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. เครื่องสูบจ่ายสารละลายปูนขาว จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ      
ที่ใช้ ๕๓,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๕๐๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เครื่องสูบจ่ายสารละลายสารส้ม จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ     
ที่ใช้ ๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท กองการประปา 
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๓. เครื่องสูบจ่ายสารละลายโพลิเมอร์ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
ที่ใช้ ๖๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เครื่องสูบจ่ายสารละลายคอลรีน จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ      
ที่ใช้ ๓๙,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖๐๐ บาท กองการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๔.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า แบบกระแทก งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ      
ที่ใช้ ๒๐,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๗๐๐ บาท กองการประปา 

 

 

 

 

๕.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,288,000 บาท งบประมาณ       
ที่ใช้ 1,2๔๒,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๖,๐๐๐ บาท กองการประปา 
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๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๕.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๒ คัน ราคาคันละ ๔๐,๘๐๐ บาท 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๑,๖๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๘๑,๖๐๐บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท      
กองการประปา 
 
 

 

 

 
 

๖. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 
๖.๙ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
๑. ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ ล้อ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๖,๙๕๕ บาท 
งบประมาณคงเหลือ 3,045 บาท กองการประปา 

 

 

 

 

๖. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 
๖.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑. กล้องวัดมุมแบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา จำนวน ๑ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง 

 

 

 

 

๒. เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต ขนาด ๔.๔ แรงม้า เป็นเครื่องต้นกำลังใช้น้ำมันเบนซิน ๔ จังหวะ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๖๓x๑๓๕x๑๑๗ เซนติเมตร ความลึกในการเจาะ ๓๕๐ มิลลิเมตร ตั ้งอยู่ บนฐานแบบมีล้อ      
จำนวน ๔ ล้อ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๙๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง 
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๓. ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาดความยาว  ๕ เมตร ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี มีความยาว ๕ เมตร     
สามารถชักให้ยืด-หดได้ จำนวน ๑ อัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้         
๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองช่าง 

 

 
 
 
 
๗. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗.๔ แผนงานสาธารณสุข 
๑. เครื ่องช็อตสุกรให้สลบ ด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื ่องละ ๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (งานบริการฯ) 
 

 
 

 

 

๒. จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล จำนวน 32 เครื่อง เครื่องละ 1,000 บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (งานศูนยฯ์) 
(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง) 

 

 

 

 

๓. จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 48 เครื่อง เครื่องละ 1 ,900 บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๙๑,๒๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๙๑,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ) 
(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง) 
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๔. จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 16 เครื่อง เครื่องละ 3 ,000 บาท งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ ๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ ๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท กองสาธารณสุขฯ       
(งานศูนย์ฯ) (หมายเหตุ : ใช้งบประมาณเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง) 

 

 

 

 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๕. เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์สำหร ับประมวลผล แบบที ่  1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว ่า 19 นิ ้ ว )                
เป็นเงิน 22,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

๖. เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,450 บาท 

 

 

 

 

 

 

๗. คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท   
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8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่  1 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                   
เป็นเงิน 21,900 บาท 

 

 

 

 

 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
9.  ฉากโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,890 บาท 
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1  
 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.5  ปัญหา อปุสรรคการดำเนินงาน 
ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
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1 

 
 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างตดิตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บรเิวณ
ทางหลวงหมายเลข 3  
(ถนนสุขุมวิท)  ตอนป่าเตียน 
ระหว่าง กม.271+223  
ถึง กม.271+499   
(หน้าสถานีบริการน้ำมัน 
บางจากไต๋ปิโตเลียม ถึงแยก 
ถนนบายพาส)  (กันเงินปี 62) 

580,000.00 ผู้รับจ้างท้ิงงานต้อง
ดำเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์    

(e-bidding) ใหม่คาดว่า
ดำเนินการไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2563 

ขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมไิด้
ก่อหนี้ผูกพัน
และขอขยาย
เวลาเบิกจา่ย 

กองช่าง 

รวม จำนวน 1 โครงการ 580,000.00    
 

 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.9 แผนงานกิจการพาณิชย์ งานกิจการประปา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ 
บริเวณโรงสูบนำ้หนองแหวน  
(ชุมชนหนองแหวน) 

301,500.00 เนื่องจากตลิ่งขอบสระ
พักน้ำพังทลาย ซึ่ง

จะต้องทำการรื้อรั้วเดมิ
บางส่วนออก เพื่อใช้
พื้นที่ทำงานถมตลิ่ง     

จึงเห็นควรออกแบบและ
คำนวณปรมิาณงานใหม่ 
เพื่อความเหมาะสมกับ

ประเภทงานและพื้นที่ใน
ปัจจุบันต่อไป 

งบประมาณตก
เป็นเงินสะสม 
ของกองการ

ประปา  

กองการประปา 

2 โครงการเสรมิแรงดันน้ำประปา 
ถนนเทศบาล 2 และ 
ถนนเทศบาล 3  
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) 

302,600.00 อยู่ระหว่างขออนุญาต
กรมทางหลวง 

กันงบประมาณ
มาดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 

2564 

กองการประปา 

รวม จำนวน 2 โครงการ 604,100.00    
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1 

 
 
 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
บริเวณโรงฆ่าสัตว์  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  

250,000.00 ผู้รับจ้างท้ิงงานต้อง
ดำเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์    

(e-bidding) ใหม่คาด
ว่าดำเนินการไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ 

2563 

ขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมไิด ้
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

กองสาธารณสุขฯ/ 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างและ 
ปรับปรุงซอยหนองกันเกรา 5      
(ชุมชนมาบใหญ่)              
(กันเงินปี 62) 

2,600,000.00 ผู้รับจ้างท้ิงงานต้อง
ดำเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์    

(e-bidding) ใหม่คาด
ว่าดำเนินการไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ 

2563 

ขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมไิด ้
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก
สนามฟุตบอล ณ สนามกีฬา 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พระพรรษา  

705,000.00 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
และก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน

ในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

ขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมไิด้  
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

กองช่างกอง/ 
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก        
มีชั้นลอย โรงเรียน             
อยู่เมืองแกลงวิทยา  

7,623,000.00 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
และก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน

ในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

ขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมไิด้ 
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

กองการศึกษา/ 
กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง 
ทางเดินนวดเท้า และ 
ลานออกกำลังกายผู้สูงอาย ุ
และผู้พิการ  

255,000.00 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
และก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน

ในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

ขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมไิด้  
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

กองการศึกษา/ 
กองช่าง 

รวม จำนวน 3 โครงการ 11,433,000.00    
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน            

8 โครงการ 
12,617,100.00    
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการเตรยีมความพร้อม
ก่อนสูงวัย 

20,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่มใน
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการใน
หมวดครภุัณฑ์

เกษตรเพื่อจดัซื้อ
เครื่องสูบน้ำ   
แบบหอยโข่ง 
มอเตอรไ์ฟฟ้า 

กองการศึกษา 

2 โครงการอบรมความรู้ให้                                                                                             
กับผู้พิการ ผูดู้แลผู้พิการ 

10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ       
ในหมวดครภุัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อ 
เครื่องขยายเสียง

กลางแจ้ง 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน 2 โครงการ 30,000.00    
 
 
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพัชร-
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

50,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ       
ในหมวดครภุัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อ 
เครื่องขยายเสียง

กลางแจ้ง 

กองการศึกษา 
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

2 โครงการสืบสานประเพณ ี
บุญกลางบ้าน 

4,000,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่มใน
แผนงาน

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
ในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

ขนาดเล็ก 
มีชั้นลอย โรงเรียน    

อยู่เมืองแกลง
วิทยา 

กองการศึกษา 

3 โครงการจดังานวันสงกรานต์
และวันผูสู้งอายุแห่งชาต ิ

300,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่มใน
แผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา         
ในโครงการ
ก่อสร้าง 

ทางเดินเท้าและ
ลานออกกำลังกาย

ผู้สูงอาย ุ
และผู้พิการ 

กองการศึกษา 

4 โครงการสืบสานงานสุนทรภู ่ 10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ
ในหมวดครภุัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อ 
เครื่องขยายเสียง

กลางแจ้ง 

กองการศึกษา 

5 โครงการวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดี       
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
(รัชกาลที่ 10) 
 

70,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ
ในหมวดครภุัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อ 
เครื่องขยายเสียง

กลางแจ้ง 

กองการศึกษา 
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์มรดกไทยและ 
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

 

80,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ในหมวด 
ครุภณัฑ์กีฬา 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
ออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ

และพิการ  
(แบบเสแตนเลส) 

พร้อมติดตั้ง 

กองการศึกษา 

7 โครงการจดังานเทศกาลผลไม้
และของดีอำเภอแกลง 

60,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ในหมวด 
ครุภณัฑ์กีฬา 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
ออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ

และพิการ  
(แบบเสแตนเลส) 

พร้อมติดตั้ง 

กองการศึกษา 

8 โครงการจดังานเทศกาลผลไม้
และของดีจังหวัดระยอง 

8,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา     
ในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

ขนาดเล็ก          
มีชั้นลอย โรงเรียน

อยู่เมืองแกลง
วิทยา 

กองการศึกษา 

9 โครงการเยาวชนคนรักษ์ถ่ิน 50,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

งบประมาณตก
เป็นเงินสะสมของ

เทศบาล 

กองการศึกษา 
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 
 
 

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความ
จำเป็น 

แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

10 โครงการคนแกลงแสดงศลิป ์ 100,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ในหมวด 
ครุภณัฑ์กีฬา 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
ออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ

และพิการ  
(แบบเสแตนเลส) 

พร้อมติดตั้ง 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน 10 โครงการ 678,000.00    
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 12 โครงการ 708,000.00    

 

 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กีฬาและนนัทนาการ 

 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการจ้างเหมาบุคลากร 
สอนภาษาจีน  
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
 
 
 

360,00.00 ไม่สามารถสรรหา
บุคลากรผู้สอนไดต้รง

ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา         
ในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

ขนาดเล็ก           
มีชั้นลอย โรงเรียน

อยู่เมืองแกลง
วิทยา 

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน   

วัยเรียน) 

รวม จำนวน 1 โครงการ 360,000.00    
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3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 2.13 
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษาขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

70,00.00 กรมฯ ไม่ได้โอน
งบประมาณมาให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

- กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน   

วัยเรียน) 

รวม จำนวน 1 โครงการ 70,000.00    
 
 
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการเปิดสอนภาษาอาเซยีน
ให้กับประชาชนในเขต 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

60,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

งบประมาณตก
เป็นเงินสะสม   
ของเทศบาล 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน 1 โครงการ 60,000.00    
 

 
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมกีฬา
บาสเกตบอลเมืองแกลง 

100,00.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการใน

หมวด 
ครุภณัฑ์กีฬา 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
ออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ

และพิการ  
(แบบเสแตนเลส) 

พร้อมติดตั้ง 

กองการศึกษา 
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3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

2 โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 
 

150,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการใน

หมวด 
ครุภณัฑ์กีฬา 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
ออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ

และพิการ  
(แบบเสแตนเลส) 

พร้อมติดตั้ง 

กองการศึกษา 

3 โครงการกีฬาชุมชนสมัพันธ์ 320,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา         
ในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

ขนาดเล็ก          
มีชั้นลอย โรงเรียน

อยู่เมืองแกลง
วิทยา 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน 3 โครงการ 570,000.00    
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน            

6 โครงการ 
1,060,000.00    
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการ
ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 

 

50,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง        
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที ่
 

100,00.00 เนื่องจากไม่เกดิ         
สาธารณภัยในพื้นที่     

ที่ต้องช่วยเหลือ
ประชาชน 

ตามอำนาจหน้าที ่   

งบประมาณตก
เป็นเงินสะสมของ

เทศบาล 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

3 โครงการเพิม่ศักยภาพ อปพร. 150,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง        
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง) 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

97,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

งบประมาณตก
เป็นเงินสะสมของ

เทศบาล 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

รวม จำนวน 4 โครงการ 297,000.00    
 

 

 
 



99

1 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
ออกกำลังกายสำหรับผูสู้งอายุ
และผู้พิการ (แบบเสตนเลส) 
พร้อมติดตั้ง  
  -อุปกรณ์บริหารแขนและ
หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุดๆละ 
99,500 บาท 
  -อุปกรณ์บริหารข้อมือฝึก
สมาธิ จำนวน ๑ ชุดๆละ 
91,000 บาท 
  -อุปกรณ์บริหารข้อมือ 
ข้อศอก หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุดๆ
ละ 80,800 บาท 
  -อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่  
ขา จำนวน ๑ ชุดๆละ 
129,900 บาท 
  -อุปกรณ์ลูกกลิ้งบริหารขาและ
ฝ่าเท้า ( แบบนั่ง ) จำนวน ๑ 
ชุดๆละ 89,500 บาท 

499,800.00 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
และก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน
ในปีงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2563 

ขออนุมัติกันเงิน 
ในกรณียังมไิด้       
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน 1 โครงการ 499,800.00    
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน            

5 โครงการ 
796,000.00    

 
 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส 90,00.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา    
ในโครงการ

ปรับปรุงรั้วเหล็ก
สนามฟุตบอล    
ณ สนามกีฬา  

เฉลิมพระเกียรติ 
80 พระพรรษา 

กองการศึกษา 
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

2 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน   
ยาเสพตดิ 

30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา    
ในโครงการ

ปรับปรุงรั้วเหล็ก
สนามฟุตบอล    
ณ สนามกีฬา  

เฉลิมพระเกียรติ 
80 พระพรรษา 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการอบรมการจัดการ     
น้ำเสียชุมชน 

30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา    
ในโครงการ

ปรับปรุงรั้วเหล็ก
สนามฟุตบอล    
ณ สนามกีฬา  

เฉลิมพระเกียรติ 
80  พระพรรษา 

กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ    
แกนนำสุขภาพ 

360,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา     
ในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

ขนาดเล็ก          
มีชั้นลอย โรงเรียน

อยู่เมืองแกลง
วิทยา 

กองสาธารณสุขฯ 
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

5 โครงการร่วมใจอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา    
ในโครงการ

ปรับปรุงรั้วเหล็ก
สนามฟุตบอล    
ณ สนามกีฬา    

เฉลิมพระเกียรติ 
80 พระพรรษา 

 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนแหลมท่าตะเคียน 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ 
พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม- 
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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22 

 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

7 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนแกลงแก้วกล้า 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ         

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ 
พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนดอนมะกอก 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ 
พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

9 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนในยาง 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ 
พระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนพลงช้างเผือก 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 

ธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จ-
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

11 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนโพธิ์เงิน 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ 

พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนโพธิ์ทอง 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

13 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนมาบใหญ ่

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนสารนารถ 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

15 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนสุนทรโวหาร 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

16 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหนองกระโดง 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

17 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหนองควายเขาหัก 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหนองแตงโม 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

19 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหนองแหวน 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร       
(วังหว้า) 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.4 แผนงานสาธารณสุข  (ตอ่) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

21 โครงการเงินอุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนแหลมยาง 

20,000.00 ชุมชนไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน
สาธารณสุข 
ในโครงการ
ควบคุมโรค 

ขาดสารไอโอดีน 
(โครงการ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ      
ในด้านการ
สาธารณสุข     
ของสมเด็จ- 
พระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า-  

กรมสมเด็จ-
พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-       
ราชกุมารี) 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 21 โครงการ 860,000.00    
 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า- 
กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม-     
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

136,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา    
ในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค

ขนาดเล็ก           
มีชั้นลอย โรงเรียน 

อยู่เมืองแกลง
วิทยา 

กองช่าง 
(งานสวนฯ) 

รวม จำนวน 1 โครงการ 136,000.00    
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน            

22 โครงการ 
996,000.00    
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานในป ี2563 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทีด่ ี       
 
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี        

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการรับเสด็จพระบรม-    
วงศ์ศานุวงศ์ 

300,000.00 ในปีงบประมาณ 2563
ไม่มีการรับเสดจ็      

พระบรมวงศ์ศานุวงศ ์

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง         
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง) 

สำนักปลดัฯ 
 

2 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

820,000.00 รัฐบาลยังไม่ประกาศให้
มีการจัดการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี/   
สมาชิกสภาเทศบาล 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง         
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง) 

สำนักปลดัฯ 
 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลตำบล  
เมืองแกลง 

200,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง         
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง) 

สำนักปลดัฯ 
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี        

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

4 โครงการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติในระดับพื้นท่ี 

40,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง         
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง) 

สำนักปลดัฯ 

5 โครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง         
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง) 

กองวิชาการฯ 

6 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตาม
รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

570,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานป้องกันภัย 

และระงับอัคคีภัย
ในหมวดครภุัณฑ์

ดับเพลิง         
เพื่อจัดซื้อ     

เครื่องดับเพลิง 
(รถบรรทุกน้ำ

ดับเพลิง) 

สำนักปลดัฯ 
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี        

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

7 โครงการอบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า 

70,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์  
เพื่อจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
เครืองพิมพ์  

เครื่องสำรองไฟฟ้า 

สำนักปลดัฯ 

8 โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน 30,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

งบประมาณตก
เป็นเงินสะสมของ

เทศบาล 

กองคลัง 

รวม จำนวน 8  โครงการ 2,060,000.00    
 
 
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี        

6.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้นำชุมชน 

450,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงาน

อุตสาหกรรม   
และการโยธา     
ในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
ขนาดเล็กมี      

ช้ันลอย โรงเรยีน
อยู่เมืองแกลง

วิทยา 

กองการศึกษา 
 

รวม จำนวน 1  โครงการ 450,000.00    
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี        
6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการจดังานวันเทศบาล 10,000.00 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด - 19 

โอนไปเพิ่ม 
ในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ
ในหมวดครภุัณฑ์
กีฬา เพื่อจัดซื้อ

เครื่อง 
ออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ

และพิการ 
 (แบบเสแตนเลส) 

พร้อมติดตั้ง 

กองการศึกษา 
 

รวม จำนวน 1  โครงการ 10,000.00    
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน             

10 โครงการ 
2,520,000.00    

 

รวมยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์           
จำนวน 63 โครงการ 

18,697,100.00    

 

 

ผลการดำเนินงานครุภัณฑ์สำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
1. ประเภทครุภัณฑ์ดบัเพลิง 

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ 

1 รถบรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถัง 
สแตนเลส ชนิดทรงรี ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 12,000 ลติร 
เครื่องยนต์ดเีซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 
4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า ชนิด 2 เพลา ทำด้วย    
แผ่นแสตนเลสพร้อมติดตั้งปั๊ม 
จำนวน 1 คัน 
 

4,250,000.00 ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
และก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน

ในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

ขออนุมัติกันเงิน 
ในกรณียังมไิด ้
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

สำนักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

รวม  4,250,000.00    
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3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 

เจ้าของงบประมาณ 

1 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  
 

2,400,000.00 อยู่ระหว่างประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   
(e-bidding) คาดว่า

ดำเนินการไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2563 

ขออนุมัติกันเงิน 
ในกรณียังมไิด ้
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานกำจัดฯ) 

รวม 2,400,000.00    
 

3. ประเภทครุภัณฑ์กฬีา 
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
เหตุผล / ความจำเป็น แนวทางแก้ไข หน่วยงาน 

เจ้าของงบประมาณ 

1 โครงการจดัซื้อ 
เครื่องออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
(แบบเสตนเลส) พร้อมติดตั้ง  
  -อุปกรณ์บริหารแขนและหัวไหล ่
จำนวน ๑ ชุดๆละ 99,500 บาท 
  -อุปกรณ์บริหารข้อมือฝึกสมาธิ 
จำนวน ๑ ชุดๆละ 91,000 บาท 
  -อุปกรณ์บริหารข้อมือ ข้อศอก 
หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุดๆละ 
80,800 บาท 
  -อุปกรณ์บริหารแขน  
หัวไหล่ ขา จำนวน ๑ ชุดๆละ 
129,900 บาท 
  -อุปกรณ์ลูกกลิ้งบริหารขา 
และฝา่เท้า (แบบน่ัง)         
จำนวน ๑ ชุดๆละ 89,500 บาท 
 

499,800.00 อยู่ระหว่างประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   
(e-bidding) คาดว่า

ดำเนินการไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2563 

ขออนุมัติกันเงิน 
ในกรณียังมไิด ้
ก่อหนี้ผูกพัน

ออกไปอีก 1 ปี 

 กองการศึกษา 
 

รวม 4,99,800.00    
 

รวมจำนวน  3 รายการ 7,149,800    
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2563 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 2๐ 
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
  ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
  ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
  ๓.๘ แผนงาน (๕) 
  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  

รวม ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร     
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง       
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง       
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ           
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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22 ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข      
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน   
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis    
ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ    
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น    
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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22 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส  
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ   
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน   
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ    
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย   
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น            
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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22 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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22 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล          
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,      
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

๒. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้         
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่   
ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน       
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

๓. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ    
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน       
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการ       
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย  
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด       
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย   
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก        
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ     
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง       
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม  
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า      
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม    (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ   
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม   
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด           
ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ    
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว    
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ     
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ   
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น        
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)  
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ   
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด     
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.12 ผลที่คาดว่า   
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่ง   
ที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง                 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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22 กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลฯ 
1. กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 
2.  กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคล ้อง  (Relevance) ความเพ ียงพอ  

(Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์ และผลผลิต 
(Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นต้น 

3. กำหนด แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล  มีความจำเป็น 
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย 
เพราะว่าหมู่บ้าน สิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการเมืองกฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ  
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ 
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่ จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ แสวงหาโอก าสการพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล  ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ       
อย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้ 

1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้นๆ 

(2)  เครื่องมือ อันได้แก่  เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่ งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที ่ได้รับจาก
ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด บันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต  
แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหา ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
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 (3)  กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ ่งก่อสร้างต่างๆ  
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการ เช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตาม       
และประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของ     
การติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คือ อะไร ตั้งข้อสังเกต
อย่างไร 

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ  (structure)  ของ           

การวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหา 
การติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา 
มีเป้าหมายเพ่ือ 

- มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึนได้ 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน  เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือ  รูปแบบของบ้าน

โดยรวมก่อนที่จะดำเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์  
จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบการ ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการกำหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกำหนด
ประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การสรุปผล 

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ ใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่า เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้า 
หาคำตอบ เนื่องจากถ้า ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและ
การสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียน 
ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต (observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลจะต้องดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ /บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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22 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ 
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร 
1. การทดสอบและการว ัด  (Tests & Measurements) ว ิธ ีการน ี ้จะทำการทดสอบและว ัดผล  

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์  (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่าผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี ่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกร รมการติดตาม            
และประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ ่ง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ            
มีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) 
ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับ ของขอ้ความ การดำเนินการสัมภาษณ์
มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที ่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพิ ่มเติมหรือ ขอคำอธิบายเหตุผล         
และผลของยุทธศาสตร์ที ่ได้ร ับการสัมภาษณ์แบบนี ้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที ่ดี  
สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 

(2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู ้ให้ข้อมูลหลักบางคน 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆมีประสบการณ์  
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

3. การสังเกต  (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ กำหนดการดำเนินการสังเกต 
การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน  โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน  เช่น   
ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและ ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกต        
จะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถ
นำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื ่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ ่ง ต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้  
การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(1)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ ติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งการสังเกต แบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 

- มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน   จดบันทึกอย่างละเอียด 
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 (2) การส ัง เกตแบบไม ่ม ีส ่วนร ่วม (Non-participant observation) หร ือการส ัง เกตโดยตรง         

(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิก ในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่
ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

4. การสำรวจ  (surveys) ในที ่นี ้หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็นการรับรู ้  ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจ 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลของการดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เมื่อได้ดำเนินการตามหลักการสำคัญ 3 ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคำถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวางแผน 

การจัดทำยุทธศาสตร์ ผู้เข้า ร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิง ปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ ต่างๆ ข้อมูล
เชิงปริมาณ  จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จำนวนกิจกรรมที่ถูก ระบุว่าเป็น
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 

2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที ่ เก ็บรวบรวมคุณภาพของเร ื ่องนั ้นๆ เช ่น หมู ่บ ้าน/ชุมชนนี้                  
มีความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด  จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้  หมู่บ้าน/ชุมชน        
มีปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง     

ความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชน    
ในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  

ความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสำเร็จได้จาก เช่น 
1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 
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การนำเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ 
1. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น คำบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 
2. ตาราง (Tables) เป็นการนำข้อมูลลงในช่อง (Grids) 
3. รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 19.82 
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 2๐ 19.36 
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ 56.91 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (9.55) 
  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (9.55) 
  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (9.55) 
  ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) (4.91) 
  ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) (4.55) 
  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (4.82) 
  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (4.64) 
  ๓.๘ แผนงาน (๕) (4.73) 
  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  (4.64) 

รวม ๑๐๐ 96.09 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ    
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น    
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ (หน้า 1-4) 

๒๐ 

(๓) 

19.82 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ (หน้า 4-5/1) 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ (หน้า 6-7) 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง     
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (หน้า 8) 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง       
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ (หน้า 8-10) 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ (หน้า 10-12) 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (หน้า 13) 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (หน้า 1 – 14) 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ประชาคมเมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562) 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ (หน้า 25-88) 

๒๐ 
(๕) 

19.36 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล    
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น (หน้า 18 – 21) 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข       
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (หน้า 6-7) 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น (หน้า 8-10) 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน   
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis     
ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) (หน้า 81-84) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ    
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
และ Thailand ๔.๐ (หน้า 25-88) 

๖๐ 
(๑๐) 

56.91 
(9.55) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ (หน้า 25-88) 
 

(๑๐) (9.55) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ (หน้า 25-88) 

(๑๐) (9.55) 

(หน้า 13) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 

 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา (หน้า 74) 

(๕) (4.91) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (4.55) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน (หน้า 74-81) 

(๕) (4.82) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ       
ของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  (หน้า 79) 

(๕) (4.64) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น        
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (4.73) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า 80 – 81) 

(๕) (4.64) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96.09 

 

 

(หน้า 74-81) 

(หน้า 89-90) 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8.80 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.80 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.20 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 8.80 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 55.10 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (4.70) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (4.80) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) (4.40 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.30) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) (4.40) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (4.20) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (4.80) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (4.30) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4.70) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (5.00) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) (4.70) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (4.80) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89.70 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,       
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (หน้า 81-84) 

10 8.80 

๒. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร    
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) (หน้า 97-272) 

10 8.80 

๓. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่     
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณ
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน          
เชิงคุณภาพ (Qualitative) (หน้า 97-272) 

10 8.20 

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ (หน้า 97-272) 

10 8.80 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ   
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต (หน้า 97-272) 

๖๐ 
(๕) 

55.10 
(4.70) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง      
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง    
(หน้า 97-272) 

(๕) (4.80) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร          
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นใน   
ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ      
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (หน้า 97-272) 

(๕) (4.40) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ   
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง     
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิด      
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (หน้า 97-272) 

(๕) (4.30) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม  
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ (หน้า 97-272) 

(๕) (4.40) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ    
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น           
ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ       
(หน้า 97-272) 

(๕) (4.20) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน (หน้า 97-272) 

(๕) (4.80) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หน้า 97-272) 
 

(๕) (4.30) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ     
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)  
 

(๕) 
 
  

(4.70) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น         
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

(๕) (5.00) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ)             
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)  
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด 
ที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) (หน้า 97-272) 

(๕) (4.70) 

๕.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ                      
มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ  (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้        
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ     
บ่งบอกเวลาได้ 
(หน้า 97-272) 

(๕) (4.80) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89.70 
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144 ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 การวัดผลในเชิงประมาณและคุณภาพ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63) 

แผนยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
(พ.ศ.

2561 – 
2565) 
ประจำปี 
2563 

จำนวน
โครงการใน
เทศบัญญัติ
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจำปี
งบประมา
ณ 2563 

ร้อยละ 

จำนวน 
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) ประจำปี 

2563 

จำนวน 
งบประมาณ 

ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2563 

ร้อยละ 

จำนวน 
โครงการ 
ท่ีก่อหนี้
ผูกพัน/
ลงนาม
สัญญา 
ประจำปี 
2563 

จำนวน 
โครงการ

ท่ี
เบิกจ่าย
ประจำปี
งบประ 
มาณ 

2563 

ร้อยละ 

จำนวน 
งบประมาณ 

ท่ีก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
สัญญา ประจำปี 2563 

จำนวน 
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2563 
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

73 56 68.49 883,312,050.00 52,037,300 5.89 55 55 100.00 50,708,177.00 47,550,615.03 93.77 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

22 20 90.91 5,752,000.00 1,515,340.00 26.34 8 8                  100.00 855,410.00 665,664.49 77.82 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
กีฬาและนันทนาการ 

29 27 93.10 24,042,620.00 26,769,320.00 111.34 21 21 100.00 23,465,672.00 22,325,129.72 95.14 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

15 14 93.33 29,240,000.00 26,690,190.00 91.28 13 13 100.00 26,367,090.00 22,993,113.70 87.20 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

50 46 92 15,379,581.00 9,726,000.00 63.24 25 25 100.00 9,801,881.00 9,234,686.00 94.21 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี 

18 16 88.88 5,471,900.00 1,009,200.00 18.44 8 8 100.00 811,900.00 773,199.31 95.23 

รวม 207 179 86.47 963,198,151.00 117,747,300.00 13.64 130 130 100 112,010,130.00 103,542,408.52 92.44 
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ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63) 

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้กำหนดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประจำปี 2563 จำนวน 207 โครงการ จาก 6 แผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ  708,490,248 บาท  

จากการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจำปี 
2563 นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 173 โครงการ งบประมาณ 
129,136,350 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.57 ซึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น มีโครงการที่ไม่ได้
นำมาทำงบ จำนวน 23 โครงการ โดยโครงการที่ดำเนินการจัดทำงบประมาณนั้น เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็น
เร่งด่วน และความต้องการของประชาชน โดยประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการก่อส ร้าง 
อยู่ในระดับ พอใจมาก และก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 
112,010,130 บาท และดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 103,502,408.52 บาท            
ซึ่งจำนวนโครงการที่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.40 

1.2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่) 
2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ซอยแยกถนนมาบใหญ่ หลังห้องแถวคุณโอ๋ (ชุมชนหนองแตงโม 
3. โครงการติดตั ้งดวงโคมไฟสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนแหลมยาง ,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนดอนมะกอก,      

ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ,ชุมชนหมู่บ้านเอื ้ออาทรระยอง(วังหว้า) ,ชุมชนหนองควายเขาหัก,ชุมชนโพธิ ์เงิน,      
ชุมชนสุนทรโวหาร) 

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง ซอย 4 (ซอยบ้านนายจำลอง หมั่นสมัคร) (ชุมชนในยาง) 
5. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัสท์ติกคอนกรีต    

ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่1) (ชุมชนในยาง) 
6. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล 1 และถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหาร 

และชุมชนแกลงแกล้วกล้า) 
7. โครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอล (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
8. โครงการปรับปรุงลานพื้นระเบียบศาลาเก้าเหลี่ยม (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
9. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 
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     2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

     2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
1. ปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่ได้ให้ความสำคัญ

ในการพัฒนาด้านอื่นๆ นอกจากด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะสังเกตได้จากการประชุมประชาคมของท้องถิ่น ประชาชน
จะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยไม่ให้ความสำคัญในด้านอ่ืนๆ เท่าท่ีควร  

2. แนวทางการจัดทำแผนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และมีความรีบเร่ง  
ทำให้กระบวนการจัดทำแผนไม่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริงเนื่องจากบริบทของท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน  

3. เกิดการพัฒนาพัฒนาที ่ล ่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

4. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
5. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ        

บางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. ควรมีแนวทางในการจัดทำแผนที่มีความคงที่และชัดเจนโดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ 

บริบทของแต่ละพื้นที่ ห่วงเวลาที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 

2. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั ้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 

3. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ที่  2141 / ๒๕61 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

********************** 
อนุสนธิคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 2008 / ๒๕61  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และการประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 (ระหว่างเดือนตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล-
เมืองแกลง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ มีมติคัดเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่
ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 

เพ่ื อให้ การดำเนิ น งานของคณ ะกรรมการฯ เป็ น ไป ด้ วยความถูกต้องตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  ๑. เรือเอกวิชัย เพียรดี  ผู้แทนประชาคมเมือง   ประธานฯ 
2. นายสมปอง งามเสงี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 

  3. นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  4. นายชยาภรณ ์อดทน  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  5. นายสราวุธ เลิศประกิจศิลป์ ผู้แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
  ๖. นางสุนีย ์ ทองคงเหย้า ผู้แทนภาคราชการ/ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 
  ๗. นายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม  ผู้แทนภาคราชการ/ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ทอง กรรมการ 
  ๘. นางสงวน  มีประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ 
  ๙. นางอนุจิต ผิวสลับ  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ 
  ๑๐.นางบุษกร เศียรเขียว รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
  ๑๑. นางดวงใจ ทดแทน  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการและ 

เลขานุการฯ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
/ (4) แต่งตั้ง... 
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(4)  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน 
 

       สั่ง ณ วันที่  23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 

 
 
                       (นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 


