


รายงานการดาํเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563] 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการ

งบประมาณ

ประจาํปี 

งบตาม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

ลงนาม

สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ          

ถนนแหลมยาง ซอย ๕ (ชมุชนแหลมยาง)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ถนนแหลมยาง ซอย 

5 (ชมุชนแหลมยาง) 

114,300.00 114,274.93 114,274.93 25.07  

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ          

ถนนแหลมยาง ซอย ๗ (ชมุชนแหลมยาง)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ถนนแหลมยาง ซอย 

7 (ชมุชนแหลมยาง) 

46,900.00 46,857.44 46,857.44 42.56  

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ          

ซอยโรงเล่ือย บ้านเฮียตุ้น จรดคลอง (ชมุชนดอน

มะกอก)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ซอยโรงเล่ือยบ้าน

เฮียตุ้น จรดคลอง 

(ชมุชนดอนมะกอก) 

162,400.00 162,372.50 162,372.50 27.50  

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยแยก

ระหวา่งถนนมาบใหญ่ ซอย ๒ กบั               

ซอย ๔ (เส้นท่ี ๒) (ชมุชนมาบใหญ่)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ซอยแยกระหว่าง

ถนนมาบใหญ่ ซอย 

2 กบั ซอย 4 (เส้นท่ี 

2) (ชมุชนมาบใหญ่) 

45,000.00 44,964.61 44,964.61 35.39  

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ          

ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย ๒         

กบั ซอย ๔ (เส้นท่ี ๓) (ชมุชนมาบใหญ่)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ซอยแยกระหว่าง

ถนนมาบใหญ่ ซอย 

2 กบั ซอย 4 (เส้นท่ี 

3) (ชมุชนมาบใหญ่) 

 

 

63,800.00 63,736.69 63,736.69 63.31  



6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ           

ถนนมาบใหญ่ ซอย ๔ (ชมุชนมาบใหญ่)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ถนนมาบใหญ่ ซอย 

4 (ชมุชนมาบใหญ่) 

26,600.00 26,524.23 26,524.23 75.77  

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ          

ซอยบญุมี (ชมุชนแหลมทา่ตะเคียน)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ซอยบญุมี (ชมุชน

แหลมทา่ตะเคียน) 

49,400.00 49,370.69 49,370.69 29.13  

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ  

หวัสะพานยาวไปถงึบ้านลงุออ (ชมุชนแหลม  

ทา่ตะเคียน)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณหวัสะพาน

ยาวไปถงึบ้านลงุออ 

(ชมุชนแหลมทา่

ตะเคียน) 

112,600.00 112,570.42 112,570.42 29.58  

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ           

ถนน ๒ แหลม ตอ่จากของเดมิ (ชมุชนในยาง)  

โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ถนน 2 แหลม ตอ่

จากของเดมิ    

(ชมุชนในยาง) 

78,600.00 78,515.53 78,515.53 84.47  

10. โครงการตดิตัง้ดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ

พร้อมอปุกรณ์ (ชมุชนแหลมยาง , ชุมชนมาบ

ใหญ่ , ชมุชนดอนมะกอก , ชมุชนแหลมทา่

ตะเคียน , ชมุชนหมู่บ้านเอือ้อาทรระยอง       

(วงัหว้า) , ชมุชนหนองควายเขาหกั , ชมุชน   

โพธ์ิเงิน , ชมุชนสนุทรโวหาร)  

โครงการตดิตัง้ดวง

โคมไฟฟ้าสาธารณะ 

พร้อมอปุกรณ์ 

(ชมุชนแหลมยาง 

ชมุชนมาบใหญ่ 

ชมุชนดอนมะกอก 

ชมุชนแหลมทา่

ตะเคียน ชมุชน

หมู่บ้านเอือ้อาทร

ระยอง(วงัหว้า) 

ชมุชนหนองควาย

เขาหกั ชมุชนโพธ์ิ

เงิน ชมุชนสุนทร

โวหาร) 

1,603,000.00 0.00 0.00 1,603,000.00  



11. โครงการก่อสร้างรัว้รอบบริเวณโรงสบูนํา้

หนองแหวน (ชมุชนหนองแหวน)  

โครงการก่อสร้างรัว้

รอบบริเวณโรงสบู

นํา้หนองแหวน 

(ชมุชนหนองแหวน) 

301,500.00 0.00 0.00 301,000.00  

12. โครงการขยายเขตทอ่เมนจ่ายนํา้ประปา 

ถนนนพเก้า ซอย 9 ฝ่ังทศิตะวนัออกและแยก  

เข้าซอย  (ชมุชนหนองแตงโม)  

โครงการขยายเขต

ทอ่เมนจ่าย

นํา้ประปา ถนน   

นพเก้า ซอย 9 ฝ่ัง

ทศิตะวนัออกและ

แยกเข้าซอย (ชมุชน

หนองแตงโม) 

380,000.00 380,000.00 380,000.000 0.00  

13. โครงการขยายเขตทอ่เมนจ่ายนํา้ประปา 

ซอยจินดาวฒัน์ตอ่จากของเดมิ (ซอยบ้าน     

เฮียอัง้) (ชมุชนหนองกระโดง)  

โครงการขยายเขต

ทอ่เมนจ่าย

นํา้ประปา ซอย

จินดาวฒัน์ตอ่จาก

ของเดมิ (ซอยบ้าน

เฮียอัง้) (ชมุชน

หนองกระโดง)  

107,300.00 107,300.00 107300.00 0.00  

14. โครงการขยายเขตทอ่เมนจ่ายนํา้ประปา 

ถนนสุนทรภู่ ซอย 5 แยกเข้าซอยบ้านคณุสําริน 

(ชมุชนหนองกระโดง)  

โครงการขยายเขต

ทอ่เมนจ่าย

นํา้ประปา ถนน

สนุทรภู่ ซอย 5 แยก

เข้าซอยบ้านคณุ   

สําริน (ชมุชนหนอง

กระโดง)  

88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00  

15. โครงการปรับปรุงวางทอ่เมนจ่ายนํา้ประปา 

ถนนมาบใหญ่ซอย 5 ฝ่ังทศิเหนือ (ชมุชนหนอง

แตงโม)  

โครงการปรับปรุง

วางทอ่เมนจ่าย

นํา้ประปา ถนนมาบ

ใหญ่ ซอย 5 ฝ่ัง     

ทศิเหนือ (ชมุชน

หนองแตงโม) 

 

 

588,000.00 508,000.00 508,000.00 80,000.00  



16. โครงการตดิตัง้เคร่ืองสบูนํา้ ขนาดไม่น้อย

กวา่ 150 ลบ.ม./ชม. พร้อมอปุกรณ์ (บริเวณ  

โรงสบูนํา้วงัหว้า)  

โครงการตดิตัง้

เคร่ืองสบูนํา้ ขนาด

ไม่น้อยกวา่ 150 

ลบ.ม./ชม. พร้อม

อปุกรณ์ (บริเวณ   

โรงสบูนํา้วงัหว้า) 

409,000.00 408,900.50 408,900.50 99.50  

17. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องเก็บ

เอกสารและพสัด ุ(ชมุชนหนองกระโดง)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงห้อง

เก็บเอกสารและ

พสัด ุ(ชมุชนหนอง

กระโดง)  

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00  

18. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก

ถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 (บ้านนายประสิทธ์ิ) 

(ชมุชนแหลมทา่ตะเคียน)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงซอย

แยกจากถนนสนุทร

โวหารซอย 9 (บ้าน

นายประสิทธ์ิ)

(ชมุชนแหลมทา่

ตะเคียน) 

3,152,000.00 3,099,999.00 0.00 52,001.00  

19. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก

ถนนบ้านนา ซอย 3 ตอ่จากของเดมิ (บ้านคณุ

สมชายถงึบ้านคณุจัน่) (ชมุชนโพธ์ิเงิน)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงซอย

แยกจากถนนบ้าน

นา ซอย 3 ตอ่จาก

ของเดมิ (บ้านคณุ

สมชายถงึบ้านคณุ

จัน่)(ชมุชนโพธ์ิเงิน) 

123,000.00 122,500 122,500.00 500.00  

20. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก

ถนนมาบใหญ่ หลงัห้องแถวคณุโอ๋ (ชมุชนหนอง

แตงโม)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงซอย

แยกจากถนนมาบ

ใหญ่หลงัห้องแถว

คณุโอ๋ (ชมุชนหนอง

แตงโม) 

 

 

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



21. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก

ถนนแหลมยาง ซอย 4 (ซอยบ้านนายจําลอง 

หมัน่สมคัร) (ชมุชนในยาง)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงซอย

แยกจากถนนแหลม

ยาง ซอย 4 (ซอย

บ้านนายจําลอง 

หมัน่สมคัร)(ชมุชน

ในยาง) 

115,000.00 114,500.00 114,500.00 500.00  

22. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก

ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตาฮะ) 

(ชมุชนพลงช้างเผือก)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงซอย

แยกจากถนน 

สนุทรภู่ ซอย 7 

(ซอยข้างบ้านตาฮะ)

(ชมุชน 

พลงช้างเผือก) 

1,404,000.00 1,234,567.00 0.00 169,433.00  

23. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก 

ถนนแหลมยาง (ซอยบ้านนายยอด ช่างเหล็ก) 

(ชมุชนแหลมยาง)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงซอย

แยกจากถนนแหลม

ยาง (ซอยบ้าน 

นายยอด ช่างเหล็ก)

(ชมุชนแหลมยาง) 

295,000.00 294,500.00 294,500.00 500.00  

24. โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ถนนหนองกนัเกรา 

(ชมุชนมาบใหญ่และชมุชนสารนารถ)  

โครงการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ถนนหนอง

กนัเกรา (ชมุชน 

มาบใหญ่ และ

ชมุชนสารนารถ) 

 

 

 

 

 

4,100,000.00 0.00 0.00 4,100,000.00  



25. โครงการวางทอ่ระบายนํา้พร้อมรางวี คสล.

ทัง้ ๒ ฝ่ัง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay)     

แอสฟัลตกิคอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ์   

(ช่วงท่ี 1) (ชมุชนในยาง)  

โครงการวางทอ่

ระบายนํา้พร้อม 

รางวี คสล.ทัง้ 2 ฝ่ัง 

พร้อมเสริมผิวจราจร 

(Overlay) แอสฟัลติ

กคอนกรีต ถนน

เกาะหนองโบสถ์ 

(ช่วงท่ี 1)  

(ชมุชนในยาง) 

5,350,000.00 4,818,000.00 0.00 532,000.00  

26. โครงการวางทอ่ระบายนํา้พร้อมรางวี คสล.

ทัง้ ๒ ฝ่ัง ซอยแยกจากถนนสนุทรภู่ ๕        

(ซอยสิงขร เช่ือมตอ่ ซอยบ้านนายหยง         

กล้าหาญ) (ชมุชนหนองกระโดง)  

โครงการวางทอ่

ระบายนํา้พร้อมราง

วี คสล. ทัง้ 2 ฝ่ัง 

ซอยแยกจากถนน

สนุทรภู่ 5 (ซอย

สิงขร เช่ือมตอ่ซอย

บ้านนายหยง กล้า

หาญ) (ชมุชนหนอง

กระโดง) 

1,659,000.00 1,650,000.00 0.00 9,00.00  

27. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 

พลงช้างเผือก ซอย 5 (ซอยข้างวดัพลงช้างเผือก) 

(ชมุชนพลงช้างเผือก)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงถนน

พลงช้างเผือก ซอย 

5 (ซอยข้างวดั 

พลงช้างเผือก) 

(ชมุชน 

พลงช้างเผือก) 

750,000.00 730,000.00 0.00 20,000.00  

28. โครงการปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาล 

โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวทิยา  

โครงการปรับปรุง

อาคารเรือน

พยาบาลโรงเรียนอยู่

เมืองแกลงวทิยา 

 

 

176,000.00 176,000.00 176,000.00 0.00  



29. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย   

จนัทวทิย์ (ชมุชนหนองแตงโม)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงถนน

ซอยจนัทวิทย์ 

(ชมุชนหนองแตงโม) 

395,000.00 394,500.00 394,500.00 500.00  

30. โครงการวางทอ่ระบายนํา้ ถนนเทศบาล 3 

ซอย 1 (ชมุชนแกลงแกล้วกล้า)  

โครงการวางทอ่

ระบายนํา้ ถนน

เทศบาล 3 ซอย 1 

(ชมุชนแกลง     

แกล้วกล้า) 

276,000.00 275,500.00 0.00 500.00  

31. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเกาะ

หนองโบสถ์ บริเวณหลงั รพ.แกลง (ชมุชน       

ในยาง)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงถนน

เกาะหนองโบสถ์ 

บริเวณหลงั         

รพ.แกลง (ชมุชน 

ในยาง) 

1,399,000.00 1,270,000.00 0.00 129,00.00  

32. โครงการก่อสร้างสถานท่ีรักษาผู้บาดเจ็บ

ฉกุเฉิน จากการออกกําลงักาย ประจําสนาม

กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ80 พระพรรษา (ชมุชน  

โพธ์ิเงิน)  

โครงการก่อสร้าง

สถานท่ีรักษา

ผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน

จากการออกกําลงั

กายประจําสนาม

กีฬาเฉลิมพระ

เกียรต ิ80 พระ

พรรษา (ชมุชน 

โพธ์ิเงิน) 

142,800.00 140,000.00 0.00 2,800.00  

33. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay 

ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 

(ชมุชนสนุทรโวหารและชมุชนแกลงแกล้วกล้า)  

โครงการปรับปรุง

เสริมผิวจราจร 

Overlay ถนน

เทศบาล 1 และ 

ถนนเทศบาล 1 ซอย 

7 (ชมุชนสุนทร

โวหารและชมุชน 

แกลงแกล้วกล้า) 

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



34. โครงการปรับปรุงพืน้ลู่วิง่สนามฟตุบอล 

(ชมุชนโพธ์ิเงิน)  

โครงการปรับปรุง

พืน้ลู่วิง่สนาม

ฟตุบอล (ชมุชน 

โพธ์ิเงิน) 

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

35. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน

เพ่ิมเชียงกง(ตอ่จากของเดมิ) (ชมุชนหนอง

แหวน)  

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงถนน

ข้างร้านเพิ่มเชียงกง 

(ตอ่จากของเดมิ) 

(ชมุชนหนองแหวน) 

782,000.00 780,000.00 780,000.00 2,000.00  

36. โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสตกิ 

บริเวณเขตชมุชนเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการตีเส้น

จราจรด้วยสีเทอร์โม

พลาสตกิ บริเวณ

เขตชมุชนเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง 

 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00  

37. โครงการเสริมแรงดนันํา้ประปา             

ถนนเทศบาล 2 และถนนเทศบาล 3           

(ชมุชนแกลงแกล้วกล้า)  

โครงการเสริมแรง

ดนันํา้ประปา ถนน

เทศบาล 2 และถนน

เทศบาล 3 (ชมุชน

แกลง 

แกล้วกล้า)  

302,600.00 0.00 0.00 0.00  

38. โครงการก่อสร้างโรงพกัสตัว์ โรงฆา่สตัว์ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการก่อสร้าง

โรงพกัสตัว์ โรงฆ่า

สตัว์ เทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

400,000.00 397,000.00 0.00 3,000.00  

39. โครงการก่อสร้างห้องนํา้บริเวณโรงฆ่าสตัว์ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการก่อสร้าง

ห้องนํา้บริเวณโรง

ฆ่าสตัว์ เทศบาล

ตําบลเมืองแกลง 

 

 

250,000.00 220,000.00 0.00 0.00  



40. โครงการตดิตัง้รางระบายนํา้ฝนและหลงัคา

คลมุทางเดินเช่ือมระหว่าง 2 อาคาร อาคาร

ตลาดสดเทศบาล 1  

โครงการตดิตัง้ราง

ระบายนํา้ฝน และ

หลงัคาคลมุทางเดิน

เช่ือมระหวา่ง 2 

อาคาร อาคารตลาด

สดเทศบาล 1 

260,000.00 250,000.00 250,000.00 10,000.00  

41. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์เทศบาลตําบล

เมืองแกลง (ส่วนสกปรก)  

โครงการปรับปรุงโรง

ฆ่าสตัว์เทศบาล

ตําบลเมืองแกลง 

(ส่วนสกปรก) 

900,000.00 751,000.00 0.00 149,000.00  

42. โครงการงานทางม้าลายและอํานวยความ

ปลอดภยัหน้าโรงเรียน โรงเรียนภายในเขต

เทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการงานทางม้า

ลายและอํานวย

ความปลอดภยัหน้า

โรงเรียน โรงเรียน

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง 

950,000.00 770,000.00 0.00 180,000.00  

43. โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณตลาดสด

เทศบาล 1  

โครงการปรับปรุง

ทางเท้า บริเวณ

ตลาดสดเทศบาล 1 

148,000.00 147,500.00 147,500.00 500.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

44. โครงการลานวฒันธรรมถนนคนเดนิเมืองแกลง  โครงการลาน

วฒันธรรมถนน

คนเดนิเมือง 

แกลง 

300,000.00 95,590.00 95,590.00 179,410.00  

45. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการส่งเสริม

อาชีพประชาชน

ตามแนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  



46. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โครงการแปรรูป

ผลผลิต

การเกษตร 

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00  

47. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสงูวยั  โครงการเตรียม

ความพร้อมก่อน

สงูวยั 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

48. โครงการอบรมความรู้ให้กบัผู้พิการ ผู้ดแูล        

ผู้พิการ  

โครงการอบรม

ความรู้ให้กบัผู้

พิการ ผู้ดแูล 

ผู้พิการ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00  

49. โครงการจดัพิธีตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง    

ในระหว่างพรรษา ๓ ครัง้  

โครงการจดัพิธี

ตกับาตร

ข้าวสาร

อาหารแห้งใน

ระหวา่งพรรษา 

3 ครัง้ 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  

50. โครงการสืบสานประเพณีตกับาตร 

เทโวโรหณะ  

โครงการสืบสาน

ประเพณีตกั

บาตรเทโว

โรหณะ 

150,000.00 148,376.00 148,376.00 1,624.00  

51. โครงการสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง  โครงการสืบสาน

ประเพณีวนัลอย

กระทง 

250,000.00 248,688.49 248,688.49 1,311.51  

52. โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระ

นางเจ้าสทุดิาพชัรสธุาพิมลลกัษณพระบรมราชินี  

โครงการวนั

เฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

สมเดจ็พระนาง

เจ้าสทุดิา พชัร

สธุาพิมลลกัษณ 

พระบรมราชินี 

 

 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  



53. โครงการพิธีตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง         

วนัขึน้ปีใหม่  

โครงการพิธีตกั

บาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง    

วนัขึน้ปีใหม่ 

50,000.00 30,740.00 30,740.00 19,260.00  

54. โครงการจดังานวนัสงกรานต์และ วนัผู้สงูอายุ

แหง่ชาต ิ 

โครงการจดังาน

วนัสงกรานต์ 

และวนัผู้สงูอายุ

แหง่ชาต ิ

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00  

55. โครงการสืบสานประเพณีบญุกลางบ้าน  โครงการสืบสาน

ประเพณีบญุ

กลางบ้าน 

4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00  

56. โครงการสืบสานงานสนุทรภู ่ โครงการสืบสาน

งานสนุทรภู ่

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00  

57. โครงการคนแกลงแสดงศลิป์  โครงการคนแก

ลงแสดงศลิป์ 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00  

58. โครงการเยาวชนคนรักษ์ถ่ิน  โครงการ

เยาวชนคนรักษ์

ถ่ิน 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  

59. โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั        

(รัชกาลท่ี 10)  

โครงการวนั

เฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทร

รามาธิบดี       

ศรีสินทรมหา   

วชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หวั 

(รัชกาลท่ี 10) 

 

 

 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00  



60. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุอนรัุกษ์มรดกไทยและ

เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า      

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ                   

สยามบรมราชกมุารี  

โครงการส่งเสริม

สนบัสนนุ

อนรัุกษ์มรดก

ไทยและเฉลิม

พระเกียรติ

สมเดจ็พระ

กนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็

พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ 

สยามบรม     

ราชกมุารี 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00  

61. โครงการสนบัสนนุการจดังานวนัตากสิน

มหาราชและจงัหวดัระยอง  

โครงการ

สนบัสนนุการ

จดังานวนั

สมเดจ็พระเจ้า

ตากสินมหาราช

จงัหวดัระยอง 

14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00  

62. โครงการจดังานเทศกาลผลไม้และของดี    

อําเภอแกลง  

โครงการจดังาน

เทศกาลผลไม้

และของดี

อําเภอแกลง 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00  

63. โครงการจดังานเทศกาลผลไม้และของดี   

จงัหวดัระยอง  

โครงการจดังาน

เทศกาลผลไม้

และของดี

จงัหวดัระยอง 

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

64. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.1 คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหลกัสตูร

สถานศกึษา  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  



65. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.2 คา่ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน -

ระบบ Asymmertric Digital Subsriber Line:ADSL 

จํานวน ๙,๖๐๐ บาทตอ่ปี -ระบบ Wireless 

Fidelity:WiFi จํานวน ๗,๒๐๐ บาท  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

66. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.3 คา่ใช้จ่ายในการพฒันา ข้าราชการ

ครูของโรงเรียน ในสงักดั อปท. -ครูคนละ ๓,๐๐๐ 

บาท -องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สํารวจพิจารณา

นําเงินรายได้มาสมทบเพ่ิมได้ตามความจําเป็น  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

67. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.4 คา่ใช้จ่ายในการพฒันาห้องสมดุ

โรงเรียน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

68. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.5 คา่ใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

69. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา ๒.๘ คา่อาหารกลางวนัเดก็นกัเรียน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

 

 

 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  



70. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.9 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกนั        

ยาเสพตดิในสถานศกึษา  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

71. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.10 คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

72. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 2.13 คา่ใช้จ่ายสําหรับพฒันาผู้

ประกอบวชิาชีพครูท่ีสงักดัสถานศกึษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

73. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3.1 

คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

74. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3.2 

คา่หนงัสือเรียน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

 

 

 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  



75. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3.3 

คา่กิจกรรมพฒันา คณุภาพผู้ เรียน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

76. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3.4 

คา่อปุกรณ์การเรียน  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

77. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3.5 

คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)  

คา่ใช้จ่าย

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

53,000.00 51,500.00 51,500.00 1,500.00  

78. โครงการอาหารเสริมนม  คา่อาหารเสริม 

(นม) 

6,452,500.00 3,032,123.30 3,032,123.30 3,420,374.48  

79. โครงการจ้างเหมาบคุลากรสอนภาษาจีน 

โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวทิยา  

โครงการจ้าง

เหมาบคุลากร

สอนภาษาจีน

โรงเรียนอยู่เมือง

แกลงวทิยา 

360,000.00 0.00 0.00 360,000.00  

80. โครงการเงินอดุหนนุอาหารกลางวนั  โครงการเงิน

อดุหนนุอาหาร

กลางวนั 

 

 

 

 

12,496,000.00 5,487,100.00 5,487,100.00 7,008,900.00  



81. โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กบัประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการเปิด

สอนภาษา

อาเซียนให้กบั

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00  

82. โครงการจดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิ โครงการจดังาน

วนัเดก็แหง่ชาต ิ

200,000.00 141,626.00 141,626.00 58,374.00  

83. โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมือง 

แกลง  

โครงการส่งเสริม

กีฬาบาสเก็ต

บอลเมืองแกลง 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00  

84. โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน  โครงการดนตรี

เพ่ือประชาชน 

80,000.00 69,686.00 69,686.00 10,314.00  

85. โครงการกีฬาชมุชนสมัพนัธ์  โครงการกีฬา

ชมุชนสมัพนัธ์ 

320,000.00 0.00 0.00 320,000.00  

86. โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล  โครงการส่งเสริม

กีฬาฟตุซอล 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  

87. โครงการห้องสมดุเพ่ือประชาชน  โครงการ

ห้องสมดุเพ่ือ

ประชาชน 

50,000.00 12,640.00 12,640.00 34,995.00  

88. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 1.12 ส่งเสริมศกัยภาพการจดั

การศกึษาท้องถ่ิน (คา่ปัจจยัพืน้ฐานสําหรับนกัเรียน

ยากจน)  

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

2,266,500.00 643,975.00 643,975.00 1,622,525.00  

89. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 1.14 คา่ใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม

รักการอ่านในสถานศกึษา  

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

 

2,266,500.00 643,975.00 643,975.00 1,622,525.00  



90. โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการบริหาร

สถานศกึษา 1.15 คา่ใช้จ่ายโครงการ อบรมสมัมนา 

"การจดัระบบ ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพ

การศกึษา พ.ศ.2561"  

โครงการ

สนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการ

บริหาร

สถานศกึษา 

 

2,266,500.00 643,975.00 643,975.00 1,622,525.00  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

91. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ80 พระ

พรรษา  

โครงการจ้าง

เหมาเจ้าหน้าท่ี

รักษาความ

ปลอดภยัสนาม

กีฬาเฉลิมพระ

เกียรต ิ80 พระ

พรรษา 

540,000.00 248,400.00 248,400.00 84,600.00  

92. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัอาคารสํานกังานเทศบาลตําบล          

เมืองแกลง  

โครงการจ้าง

เหมาเจ้าหน้าท่ี

รักษาความ

ปลอดภยัอาคาร

สํานกังาน

เทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

108,000.00 63,000.00 63,000.00 0.00  

93. โครงการจ้างนกัเรียน/นกัศกึษา  โครงการจ้าง

นกัเรียน/

นกัศกึษา 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00  

94. โครงการตัง้จุดตรวจเพ่ือป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภยัในช่วงเทศกาลต่างๆ  

โครงการตัง้จดุ

ตรวจเพ่ือ

ป้องกนัและ

บรรเทาสา

ธารณภยัในช่วง

เทศกาลต่างๆ 

80,000.00 20,189.00 20,189.00 59,811.00  

95. โครงการเพิ่มศกัยภาพ อปพร.  โครงการเพิ่ม

ศกัยภาพ อป

พร. 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  



96. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบตักิารในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั  

โครงการฝึกซ้อม

แผนปฏิบตักิาร

ในการป้องกนั

และบรรเทา   

สาธารณภยั 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  

97. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี  โครงการ

ช่วยเหลือ

ประชาชนตาม

อํานาจหน้าท่ี 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00  

98. เงินอดหนนุโครงการศนูย์ปฎิบตักิารร่วมในการ 

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(สถานท่ีกลาง) อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง  

โครงการศนูย์

ปฏิบตักิารร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

(สถานท่ีกลาง) 

อําเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00  

99. โครงการทนุการศกึษาสําหรับนกัศกึษาและการ

ให้ความช่วยเหลือนกัเรียน ของเทศบาลตําบล    

เมืองแกลง  

โครงการ

ทนุการศกึษา

สําหรับ

นกัศกึษา และ

การให้ความ

ช่วยเหลือ

นกัเรียนของ

เทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00  

100. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสงัคมผู้สงูอาย ุ โครงการ

แลกเปล่ียน

เรียนรู้เพ่ือสงัคม

ผู้สงูอาย ุ

200,000.00 197,085.70 197,085.70 2,914.30  

101. เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยโรคเอดส์  เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วย

เอดส์ 

192,000.00 112,000.00 112,000.00 80,000.00  



102. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ เบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอาย ุ

21,528,000.00 12,528,100.00 12,528,100.00 8,999,900.00  

103. เบีย้ยงัชีพผู้พิการ  เบีย้ยงัชีพคน

พิการ 

3,360,000.00 1,976,800.00 1,976,800.00 1,383,200.00  

104. โครงการฝึกอบรมชดุปฏิบตัิการจิตอาสา      

ภยัพิบตัปิระจําเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการ

ฝึกอบรมชดุ

ปฏิบตักิารจิต

อาสาภยัพิบตัิ

ประจําเทศบาล

ตําบลเมือง    

แกลง 

97,000.00 0.00 0.00 97,000.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

105. โครงการจ้างเหมาดแูลรักษาความสะอาด

อาคารสํานกังานเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการจ้าง

เหมาดแูลรักษา

ความสะอาด

อาคาร

สํานกังาน

เทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

216,000.00 216,000.00 126,000.00 0.00  

106. โครงการจ้างเหมาดแูลรักษาความสะอาด

อาคารหอประวตั ิ(อาคารห้องสมดุ)  

โครงการจ้าง

เหมาดแูลรักษา

ความสะอาด

อาคารหอ

ประวตั ิ(อาคาร

ห้องสมดุ) 

108,000.00 63,000.00 63,000.00 18,000.00  

107. โครงการจ้างเหมาดแูลรักษาความสะอาดหมู่

อาคารลดโลกร้อน  

โครงการจ้าง

เหมาดแูลรักษา

ความสะอาดหมู่

อาคารลด     

โลกร้อน 

 

 

108,000.00 63,000.00 63,000.00 0.00  



108. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก     

โรคพิษสนุขับ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์     

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ             

เอกหญิง สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ                    

เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี         

กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี  

คา่จ้างเหมา

บริการ 

114,700.00 0.00 0.00 114,700.00  

109. โครงการอนรัุกษ์แม่นํา้ประแสร์  โครงการอนรัุกษ์

แม่นํา้ประแสร์ 

90,000.00 0.00 0.00 90,000.00  

110. โครงการร่วมใจอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการร่วมใจ

อนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

111. โครงการตลาดสีเขียว  โครงการตลาดสี

เขียว 

30,000.00 2,385.00 2,385.00 27,615.00  

112. โครงการป้องกนัควบคมุโรคไข้เลือดออก  โครงการป้องกนั

ควบคมุโรค

ไข้เลือดออก 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00  

113. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกนัยาเสพตดิ  โครงการรณรงค์

เพ่ือป้องกนัยา

เสพตดิ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

114. โครงการอบรมการจดัการนํา้เสียชมุชน  โครงการอบรม

การจดัการนํา้

เสียชมุชน 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

115. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ

ชมุชนแหลมทา่ตะเคียน  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนแหลม   

ทา่ตะเคียน 

 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  



116. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนโพธ์ิเงิน  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนโพธ์ิเงิน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

117. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนหมู่บ้านเอือ้อาทรระยอง (วงัหว้า)  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนหมู่บ้าน

เอือ้อาทร        

(วงัหว้า) 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

118. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนในยาง  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนในยาง 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

119. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนดอนมะกอก  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริด้าน

สาธารณสขุ

ชมุชนดอน

มะกอก 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  



120. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนพลงช้างเผือก  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชน          

พลงช้างเผือก 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

121. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนสารนาถ  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนสารนารถ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

122. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนหนองแหวน  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชน         

หนองแหวน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

123. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนโพธ์ิทอง  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนโพธ์ิทอง 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  



124. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนมาบใหญ่  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนมาบใหญ่ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

125. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนสุนทรโวหาร  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนสุนทร

โวหาร 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

126. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนหนองกระโดง  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชน         

หนองกระโดง 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

127. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนแหลมยาง  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนแหลมยาง 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  



128. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนแกลงแกล้วกล้า  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนแกลง     

แก้วกล้า 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

129. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนหนองควายเขาหกั  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนหนอง

ควายเขาหกั 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

130. โครงการเงินอดุหนนุสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสขุ 

ชมุชนหนองแตงโม  

โครงการเงิน

อดุหนนุสําหรับ

การดําเนินงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสขุ

ชมุชนหนอง

แตงโม 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  

131. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานด้าน

ส่งเสริมสขุภาพ  

โครงการจ้าง

เหมาเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบตังิานด้าน

ส่งเสริมสขุภาพ 

 

 

360,000.00 182,000.00 182,000.00 61,000.00  



132. โครงการอบรมหลกัสตูรสขุาภิบาลอาหาร

สําหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สมัผสัอาหาร  

โครงการอบรม

หลกัสตูร

สขุาภิบาล

อาหารสําหรับผู้

ประกอบกิจการ

และผู้สมัผสั

อาหาร 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

133. โครงการพฒันาศกัยภาพแกนนําสขุภาพ  โครงการพฒันา

ศกัยภาพแกน

นําสขุภาพ 

360,000.00 0.00 0.00 360,000.00  

134. โครงการคดัแยกขยะและลดปริมาณขยะ  โครงการ

คดัเแยกขยะ

และลดปริมาณ

ขยะ 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00  

135. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 

จํานวน 4 เส้น รวมซอย  

โครงการจ้าง

เหมาเอกชนทํา

ความสะอาด 

จํานวน 4 เส้น 

รวมซอย 

595,400.00 550,000.00 550,000.00 45,400.00  

136. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนน 

11 เส้น รวมซอย  

โครงการจ้าง

เอกชนทําความ

สะอาดถนน 11 

เส้น รวมซอย 

1,778,500.00 1,230,000.00 1,230,000.00 548,500.00  

137. โครงการจ้างเหมารายบคุคลภายนอก

ดําเนินการกิจกรรมคดัแยกขยะทําความสะอาดและ

พฒันาสภาพแวดล้อม  

โครงการจ้าง

เหมารายบคุคล

ภายนอก

ดําเนินการ

กิจกรรมคดัแยก

ขยะทําความ

สะอาดและ

พฒันา

สภาพแวดล้อม 

 

3,564,000.00 2,464,000.00 2,464,000.00 1,099,500.00  



138. โครงการจ้างเหมาเอกชน ดแูลตดัแตง่ต้นไม้ 

(สวนสขุภาพและสวนหย่อม รวม 9 แหง่)  

โครงการจ้าง

เหมาเอกชน

ดแูลตดัแตง่

ต้นไม้ (สวน

สขุภาพและ

สวนหย่อมรวม 

9 แหง่) 

709,900.00 668,000.00 668,000.00 41,900.00  

139. โครงการจ้างเหมาเอกชนดแูลรักษาสนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรต ิ80 พระพรรษาและบาทวถีิทางเท้า

ถนนแกลงกล้าหาญ  

โครงการจ้าง

เหมาเอกชน

ดแูลรักษาสนาม

กีฬาเฉลิมพระ

เกียรต ิ80 พระ

พรรษา และ

บาทวถีิทางเท้า

ถนนแกลงกล้า

หาญ 

888,000.00 790,000.00 790,000.00 98,000.00  

140. โครงการจ้างเหมาเอกชนดแูลรักษาสขุศาลา

เยียวยาโลกร้อน  

โครงการจ้าง

เหมาเอกชน

ดแูลรักษาสขุ

ศาลาเยียวยา

โลกร้อน 

208,900.00 208,000.00 208,000.00 900.00  

141. โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(อพ.สธ.)  

โครงการอนรัุกษ์

พนัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

สมเดจ็พระ

กนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็

พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราช

กมุารี (อพ.สธ.) 

 

136,000.00 0.00 0.00 136,000.00  



142. โครงการสวนสมนุไพร  โครงการสวน

สมนุไพร 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00  

143. โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดแูลรักษา

ต้นไม้และหญ้าสถานท่ีต่างๆ รวม 2 แหง่ และเกาะ

กลางถนนต่างๆ รวม 3 แหง่  

โครงการจ้าง

เหมาเอกชน

ดําเนินการดแูล

รักษาต้นไม้และ

หญ้าสถานท่ี

ตา่งๆ รวม 2 

แหง่ และเกาะ

กลางถนนต่างๆ 

รวม 3 แหง่ 

663,000.00 565,400.00 565,400.00 97,600.00  

144. โครงการจ้างเหมาเอกชนดแูลรักษาเกาะกลาง 

รวม 1 แหง่ และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ 

รวม 6 แหง่  

โครงการจ้าง

เหมาเอกชน

ดแูลรักษาเกาะ

กลางรวม 1 

แหง่ และ

สวนหย่อมริม

ทางถนนสาย

ตา่งๆ รวม 6 

แหง่ 

351,000.00 320,000.00 320,000.00 31,000.00  

145. เงินสมทบกองทนุสิ่งแวดล้อม  เงินสมทบ

กองทนุ

สิ่งแวดล้อม 

169,800.00 142,058.00 142,058.00 27,742.00  

146. คา่ใช้จ่ายกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบั

ท้องถ่ินหรือระดบัพืน้ท่ี  

กองทนุ

หลกัประกนั

สขุภาพระดบั

ท้องถ่ินหรือ

พืน้ท่ี 

 

 

 

 

437,600.00 420,615.00 420,615.00 16,985.00  



147. โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้ในการ

ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และการจดัทําหน้ากากอนามยั เพ่ือการป้องกนั

ตนเอง  

โครงการอบรม

เชิงปฏิบตักิาร

ให้ความรู้ ใน

การป้องกนัโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 

(COVID-19) 

และการจดัทํา

หน้ากากอนามยั

เพ่ือการป้องกนั

ตนเอง 

40,000.00 31,570.00 31,570.00 8,430.00  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

148. โครงการรับเสดจ็พระบรมวงศ์ศานวุงศ์  โครงการรับ

เสดจ็พระบรม

วงศ์ศานวุงศ์ 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00  

149. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 

ศนูย์พระมหาชนกเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการส่งเสริม

การเรียนรู้ตาม

รอยพ่อหลวง 

ศนูย์พระมหา

ชนกเทศบาล

ตําบลเมือง    

แกลง 

570,000.00 0.00 0.00 570,000.00  

150. โครงการอบรมร่วมใจประหยดัไฟฟ้า  โครงการอบรม

ร่วมใจประหยดั

ไฟฟ้า 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00  

151. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง  

โครงการพฒันา

ศกัยภาพ

บคุลากรของ

เทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

 

 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00  



152. โครงการประชาคมจดัทําแผนพฒันาเทศบาล  โครงการ

ประชาคมจดัทํา

แผนพฒันา

เทศบาล 

20,000.00 390.00 390.00 19,610.00  

153. โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระ

ภาษี  

โครงการรณรงค์

เชิญชวนและ

ส่งเสริมการ

ชําระภาษี 

30,000.00 29,783.50 29,783.50 216.50  

154. โครงการรณรงค์ประหยดันํา้มนั  โครงการรณรงค์

ประหยดันํา้มนั 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

155. โครงการสํารวจความพงึพอใจ  โครงการสํารวจ

ความพงึพอใจ 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00  

156. โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  โครงการเช่า

เคร่ืองถ่าย

เอกสาร 

120,000.00 78,423.40 78,423.40 0.00  

157. โครงการเลือกตัง้นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง  

โครงการ

เลือกตัง้

นายกเทศมนตรี/

สมาชิกสภา

เทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

820,000.00 0.00 0.00 820,000.00  

158. โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ

และการธํารงไว้ซึง่สถาบนัหลกัของชาตใินระดบั

พืน้ท่ี  

โครงการส่งเสริม

การปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

อนัมี

พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ 

และการธํารงไว้

ซึง่สถาบนัหลกั

ของชาตใิน

ระดบัพืน้ท่ี 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00  



159. โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและหลกั

ธรรมาภิบาล  

โครงการอบรม

ความรู้ด้าน

กฎหมาย และ

หลกัธรรมา       

ภบิาล 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00  

160. โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ นําชมุชน  โครงการพฒันา

ศกัยภาพผู้ นํา

ชมุชน 

450,000.00 0.00 0.00 450,000.00  

161. โครงการจดังานวนัเทศบาล  โครงการจดังาน

วนัเทศบาล 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00  

162. โครงการตดิตัง้ป้ายบอกทางในเขตชมุชน 

(ชมุชนสนุทรโวหารและชมุชนโพธ์ิเงิน)  

โครงการตดิตัง้

ป้ายบอกทางใน

เขตชมุชน 

(ชมุชนสนุทร

โวหารและ

ชมุชนโพธ์ิเงิน) 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00  

163. โครงการคืนคลองสวยทัว่ไทย สขุใจเท่ียว

ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

โครงการคืน

คลองสวยทัว่ไทย 

สขุใจเท่ียว

ท้องถ่ินอย่าง

ยัง่ยืน เฉลิมพระ

เกียรติเน่ืองใน

โอกาสมหา

มงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 

118,000.00 0.00 0.00 118,000.00  

164. โครงการ 1 จงัหวดั 1 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรต ิเน่ืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

โครงการ 1 

จงัหวดั 1 องค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 1 

โครงการต้นแบบ

เฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระ

ราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 

82,000.00 37,900.00 0.00 44,100.00  

 


