
1. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการก�อสร�างปรับปรุงอาคาร
ศูนย�บริการสาธารณสุข (อาคารศูนย�ทัน
ตกรรมฯ) (สาธารณสุข) (กันเงิน 59)

880,000.00 880,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ

880,000.00 880,000.00 0.00

1. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง ถนน
บริเวณบ�านช�างเจิดไปเชื่อมบ�านนาย
สมควร (ชุมชนในยาง) (กันเงิน 59)

297,000.00 296,500.00 500.00 กองช�าง

2 โครงการก�อสร�างปรับปรุงระบบไฟฟ7า
แสงสว�างสนามกีฬาศูนย�เยาวชน
เทศบาล ตลาด ๔ (สนามบาสเก็ตบอล) 
และติดต้ังมิเตอร�ไฟฟ7า ๓ เฟส ๔ สาย 
๑๕ (๔๕) แอมป@  (ชุมชนมาบใหญ�) (กัน
เงิน59)

367,200.00 367,000.00 200.00 กองช�าง

3 โครงการวางท�อระบายน้ําจากแยก
หมู�บ�านฟ7าใส ขวามือไปลงลําราง  ข�าง
บ�านลุงออ (เส�นท่ี ๑) (ชุมชนหนอง
กระโดง) (กันเงิน 59)

470,000.00 470,000.00 0.00 กองช�าง

4 โครงการก�อสร�างและปรับปรุงซอยบ�าน
นายปรีชา ภายในถนนแหลมยาง ซอย 4
 (ชุมชนในยาง) (กันเงิน 59)

977,000.00 977,000.00 0.00 กองช�าง

ผลการดําเนินงานป: 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว.างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต.อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน

รวม



1. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

5 โครงการก�อสร�างและติดต้ังเสาไฟฟ7า
สาธารณะถนนแหลม ท�าตะเคียน-
แหลมยาง  ระหว�าง กม.0+011 ถึง 
1+614 (ชุมชนแหลมยาง) (กันเงิน 59)

1,389,000.00 1,389,000.00 0.00 กองช�าง

6 โครงการขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟ7า 
บริเวณถนนหนองโบสถ�-แยกโพธิ์ทอง 
ชุมชนในยาง

201,000.00 79,733.19 121,266.81 กองช�าง

7 โครงการก�อสร�างและปรับปรุงซอยทาง
เชื่อมศาลาตาผ�อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 
ชุมชนสารนารถ

218,000.00 217,800.00 200.00 กองช�าง

8 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง ซอยสม
ตัว  ชุมชนหนองควายเขาหัก

273,000.00 272,800.00 200.00 กองช�าง

4,192,200.00 4,069,833.19 122,366.81รวม



1. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการวางท�อเมนจ�ายน้ําประปา
บริเวณถนนสุขุมวิทฝOPงทิศเหนือจากมุม
ตึกช�างเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข
 (ชุมชนหนองแตงโม)

654,000.00 652,000.00 2,000.00 กองการประปา

2 โครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปาบริเวณ
ซอยยายบูรณ� แยกถนนถนนสุนทรภู� 
(ชุมชน
หนองควายเขาหัก)

24,400.00 23,900.00 500.00 กองการประปา

3 โครงการปรับปรุงวางท�อจ�ายน้ําประปา 
บริเวณถนนสุนทรโวหารซอย 5 ฝOPงทิศใต�
 (ชุมชนสุนทรโวหาร)

188,000.00 187,500.00 500.00 กองการประปา

4 โครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปา จาก
บริเวณบ�านนายประสิทธิ์ถึงศาลาชุมชน
ดอนมะกอก แห�งท่ี 2 (ชุมชนดอน
มะกอก)

14,700.00 14,200.00 500.00 กองการประปา

5 โครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปาถนน
ซอยจินดาวัฒน� ฝOPงทิศใต�(ชุมชนหนอง
กระโดง)

172,000.00 171,500.00 500.00 กองการประปา

6 โครงการปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา 
บริเวณถนนสุขุมวิทฝOPงทิศใต� จาก
สะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง

1,215,500.00 1,212,500.00 3,000.00 กองการประปา

7 โครงการปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา
บริเวณถนนสุขุมวิทฝOPงทิศเหนือ บริเวณ
ก�อสร�างทางเลี่ยงเมืองแกลง (ชุมชนดอน
มะกอก)

213,800.00 213,800.00 0.00 กองการประปา

2,482,400.00 2,475,400.00 7,000.00

1.9 แผนงานงานพาณิชย�  งานกิจการประปา

รวม



๒. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การท.องเท่ียว การส.งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000.00 113,140.00 36,860.00 กองการศึกษา

2 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 250,000.00 86,334.00 163,660.00 กองการศึกษา

3 โครงการพิธีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�ง
วันข้ึนปTใหม�

50,000.00 20,530.00 29,470.00 กองการศึกษา

4 เงินอุดหนุนโครงการส�งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท�องถ่ินจังหวัดระยอง เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน วัน
อนุรักษ�มรดกไทย  ประจําปT ๒๕๖๐  
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

30,000.00 30,000.00 0.00 กองการศึกษา

480,000.00 250,004.00 229,990.00

ตอบสนองต.อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การท.องเท่ียว การส.งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

ผลการดําเนินงานป: 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว.างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รวม



3. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย การบริหาร
สถานศึกษา

กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

1 5.1 ค�าใช�จ�ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา

20,000.00 20,000.00 0.00

2 5.10 ค�าอาหารกลางวันเด็ก 
นักเรียน

504,000.00 268,000.00 236,000.00

3 5.๑๑ โครงการรณรงค�เพ่ือป7องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

21,000.00 21,000.00 0.00

4 ๕.๑๔ ค�าปOจจัยพ้ืนฐาน สําหรับ
นักเรียนยากจน

1,000.00 500.00 500.00

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย ในการจัด
การศึกษาต้ังแต�ระดับ อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

5 8.3 ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 59,360.00 30,110.00 29,250.00
6 8.4 ค�าอุปกรณ�การเรียน 36,280.00 18,340.00 17,940.00
7 8.5 ค�าจัดการเรียนการสอน (ราย

หัว)
234,800.00 119,100.00 115,700.00

8 ๘.๖ ค�าจัดการเรียน การสอน (ราย
หัวส�วนเพ่ิม Top Up)

26,000.00 13,000.00 13,000.00

9 โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน 12,752,000.00 6,079,000.00 6,673,000.00 กองการศึกษา
10 โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสริมนม 6,108,900.00 2,840,253.20 3,268,646.80 กองการศึกษา

19,763,340.00 9,409,303.20 10,354,036.80

ตอบสนองต.อยุทธศาสตร�ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

รวม

ผลการดําเนินงานป: 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว.างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลเมืองแกลง



3. ภายใต	ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 230,000.00 107,256.00 122,744.00 กองการศึกษา
2 โครงการห�องสมุดเพ่ือประชาชน 80,000.00 12,675.00 67,325.00 กองการศึกษา
3 โครงการจัดซ้ือแป7นสตรีทบาสเก็ตบอล 168,000.00 162,000.00 6,000.00 กองการศึกษา

478,000.00 281,931.00 196,069.00

4.2 แผนงานรักษาความสงบ

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการต้ังจุดตรวจเพ่ือป7องกัน และ
แก�ไขปOญหาจราจรช�วงเทศกาลต�างๆ

100,000.00 10,820.00 89,180.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
งานป7องกันฯ

100,000.00 10,820.00 89,180.00

4.8 แผนงานงบกลาง
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 เบ้ียยังชีพผู�ป`วยโรคเอดส� 192,000.00 92,000.00 100,000.00 สํานักปลัด /
กองการศึกษา

2 เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 17,302,800.00 8,149,800.00 9,153,000.00 สํานักปลัด /
กองการศึกษา

3 เบ้ียยังชีพผู�พิการ 2,678,400.00 1,275,200.00 1,403,200.00 สํานักปลัด /
กองการศึกษา

20,173,200.00 9,517,000.00 10,656,200.00

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ตอบสนองต.อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและส.งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและส.งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

รวม

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคมและส.งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

ผลการดําเนินงานป: 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว.างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)



5.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกท่ีเน�น
ประชาชนเปbนศูนย�กลาง เทศบาลตําบล
เมืองแกลง ประจําปTงบประมาณ 2559
 (สาธารณสุข) (กันเงิน 59)

93,700.00 93,700.00 0.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

งานศูนย�ฯ

2 โครงการจ�างเหมารายบุคคลภายนอก
ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ  ทํา
ความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล�อม
 ณ  ศูนย�การเรียนรู�ฯ และ ศูนย�ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย

3,564,000.00 1,188,000.00 2,376,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

3,657,700.00 1,281,700.00 2,376,000.00

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะเพ่ือลดค�าใช�จ�ายและลดผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล�อมและประชาชน 
(สาธารณสุข) (กันเงิน 59)

193,800.00 193,800.00 0.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

2 โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ 80,000.00 43,850.00 36,150.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

3 โครงการจ�างเอกชนทําความสะอาดถนน
 จํานวน  4  เส�น รวมซอย

1,110,400.00 1,110,000.00 400.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

4 โครงการจ�างเอกชนทําความสะอาดถนน
  จํานวน 11 เส�น รวมซอย

1,778,500.00 1,778,000.00 500.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

5 โครงการจ�างเหมาเอกชน ดูแลรักษา
เกาะกลางและสวนหย�อมของ เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

4,052,900.00 3,896,584.80 156,315.20 กองช�าง

7,215,600.00 7,022,234.80 193,365.20

ผลการดําเนินงานป: 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว.างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต.อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล	อม
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล	อม

รวม

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล	อม

รวม



ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

รวมเบิกจ.ายจริง
ต.ค. 59 - มี.ค.60

งบประมาณคงเหลือ
หน.วยงาน

เจ	าของงบประมาณ

1 เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล�อม 300,000.00 240,446.55 59,553.45 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

2 ค�าใช�จ�ายกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ
ระดับ ท�องถ่ินหรือระดับพ้ืนท่ี

427,500.00 407,970.00 19,530.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

727,500.00 648,416.55 79,083.45

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 โครงการเสริมสร�างการเรียนรู�ตามรอย
พ�อหลวง ศูนย�พระมหาชนก เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

640,000.00 570,740.00 69,260.00 สํานักปลัด

2 โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

15,000.00 6,140.00 8,860.00 กองวิชาการและ
แผนงาน

3 โครงการรณรงค� เชิญชวนและส�งเสริม 
การชําระภาษี

30,000.00 24,820.00 5,180.00 กองคลัง

4 เครื่องโทรสาร (สํานักปลัด) (กันเงิน 59) 30,000.00 26,000.00 4,000.00 สํานักปลัด
5 จัดซ้ือรถจักรยานพร�อมพ�วงข�าง (สํานัก

ปลัด) (กันเงิน 59)
36,000.00 30,000.00 6,000.00 สํานักปลัด

6 เครื่องบันทึกเสียงระบบเท�าเหยียบ 
(สํานักปลัด) (กันเงิน 59)

40,000.00 40,000.00 0.00 สํานักปลัด

7 จอรับภาพโปรเจคเตอร� แบบขาต้ัง 
ขนาดไม�น�อยกว�า ๔๐ นิ้ว (สํานักปลัด) 
(กันเงิน 59)

4,000.00 3,500.00 500.00 สํานักปลัด

8 โครงการติดต้ังป7ายบอกเส�นทางและ
สถานท่ี จํานวน ๙ ชุด (สํานักปลัด) (กัน
เงิน 59)

55,500.00 55,500.00 0.00 สํานักปลัด

รวม

ผลการดําเนินงานป: 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว.างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต.อยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี

5.8 แผนงานงบกลาง
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล	อม



6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

9 ป7ายบอกสถานท่ีและเส�นทาง (ข�อความ
 ๒ ด�าน) (สํานักปลัด) (กันเงิน 59)

33,000.00 33,000.00 0.00 สํานักปลัด

10 ซ้ือตู�เหล็กเก็บเอกสาร  ๒ บาน 
(วิชาการ2) (กันเงิน 59)

6,300.00 5,000.00 1,300.00 สํานักปลัด

11 โครงการจัดซ้ือตู�สาขาโทรศัพท� พร�อม
ติดต้ัง

81,800.00 81,106.00 694.00 กองวิชาการและ
แผนงาน

971,600.00 875,806.00 95,794.00

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 จัดซ้ือเครื่องหาบหามขนาด ไม�น�อยกว�า
 ๑๕ แรงม�า (ป7องกัน) (กันเงิน 59)

235,400.00 233,500.00 1,900.00 สํานักปลัด
งานป7องกันฯ

235,400.00 233,500.00 1,900.00

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  ควบคุมด�วยรีโมทขนาด ไม�
น�อยกว�า 24,000 BTU  เบอร� 5 
(โรงเรียน) (กันเงิน 59)

180,000.00 180,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

2 โตeะ เก�าอ้ี  สําหรับครู (โรงเรียน) (กัน
เงิน 59)

21,000.00 21,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

3 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (โรงเรียน) 
(กันเงิน 59)

25,000 25,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

รวม

รวม



6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

4 เครื่องเคลือบบัตร (โรงเรียน) (กันเงิน 
59)

15,000.00 12,500.00 2,500.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

5 ชั้นวางรองเท�า (โรงเรียน) (กันเงิน 59) 20,000.00 20,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

6 โตeะม�าหินอ�อนพร�อมเก�าอ้ี (โรงเรียน) 
(กันเงิน 59)

25,000.00 25,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

7 โตeะหน�าขาว ขนาด  ๑๘๐x๗๕x๗๐ ซม.
 (โรงเรียน) (กันเงิน 59)

48,000.00 48,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

8 บอร�ดประชาสัมพันธ� (โรงเรียน) (กันเงิน
 59)

6,000.00 4,990.00 1,010.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

9 โตeะ เก�าอ้ี  สําหรับนักเรียน (โรงเรียน) 
(กันเงิน 59)

28,000.00 28,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

10 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ�า แบบเข็น (โรงเรียน)
 (กันเงิน 59)

13,000.00 13,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

11 เตียงปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น (โรงเรียน) 
(กันเงิน 59)

18,000.00 18,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

12 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�ง มอเตอร�ไฟฟ7า
สูบน้ําได� ๔๕๐ ลิตร/นาที  (โรงเรียน) 
(กันเงิน 59)

11,000.00 11,000.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

13 จัดซ้ือโตeะเก�าอ้ีสําหรับ คอมพิวเตอร� (กัน
เงิน59)(โรงเรียน)

37,200.00 37,200.00 0.00 กองการศึกษา
งานโรงเรียนฯ

447,200.00 443,690.00 3,510.00

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.4 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 รถจักรยานยนต� ขนาด  ๑๒๕ ซีซี 
(สาธารณสุข) (กันเงิน 59)

53,000.00 51,200.00 1,800.00 กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย�ฯ

53,000.00 51,200.00 1,800.00

รวม

รวม



6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 รถจักรยานยนต� ขนาด  ๑๒๕ ซีซี 
(สาธารณสุข) (กันเงิน 59)

53,000.00 51,200.00 1,800.00 กองสาธารณสุขฯ
งานกําจัดฯ

2 จัดซ้ือตู�เชื่อม ขนาดไม�ต่ํากว�า 200 
แอมป@ (ช�าง) (กันเงิน 59)

4,450.00 4,450.00 0.00 กองช�าง

3 จัดซ้ือแท�นตัดไฟเบอร� ขนาด ไม�ต่ํากว�า 
๑๔" (ช�าง) (กันเงิน 59)

4,200.00 4,200.00 0.00 กองช�าง

4 จัดซ้ือเครื่องเจียร� ขนาดไม�ต่ํา กว�า ๔ นิ้ว
 (ช�าง) (กันเงิน 59)

2,950.00 2,950.00 0.00 กองช�าง

5 จัดซ้ือสว�านไฟฟ7า ๓/๘ นิ้ว (ช�าง) (กัน
เงิน 59)

1,650.00 1,650.00 0.00 กองช�าง

6 จัดซ้ือสว�านไฟฟ7ากระแทกปรับได� (ช�าง) 
(กันเงิน 59)

2,890.00 2,890.00 0.00 กองช�าง

7 จัดซ้ือเลื่อยวงเดือน ๗ นิ้ว (ช�าง) (กันเงิน
 59)

4,250.00 4,250.00 0.00 กองช�าง

8 จัดซ้ือกบไฟฟ7า ๓ นิ้ว (ช�าง) (กันเงิน 59) 9,900.00 9,900.00 0.00 กองช�าง

9 จัดซ้ือตู�เชื่อมไฟฟ7า  ขนาดไม�ต่ํากว�า 
๕๐๐ แอมป@ (ช�าง) (กันเงิน 59)

22,500.00 22,500.00 0.00 กองช�าง

10 จัดซ้ือเลื่อยโซ�ยนต� (เครื่องยนต� เบนซิน 
๒ จังหวะ ไม�น�อยกว�า ๒ แรงม�า แผ�น
บังคับโซ� ไม�น�อยกว�า ๑๒ นิ้ว) (ช�าง) (กัน
เงิน 59)

12,000.00 12,000.00 0.00 กองช�าง

117,790.00 115,990.00 1,800.00รวม



6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการบริหารจัดการท่ีดี
6.9 แผนงานพาณิชย�  งานกิจการประปา
ลําดับ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
รวมเบิกจ.ายจริง

ต.ค. 59 - มี.ค.60
งบประมาณคงเหลือ

หน.วยงาน
เจ	าของงบประมาณ

1 เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2

29,000.00 29,000.00 0.00 กองการประปา

2 เครื่องวัดคลอรีนแบบจานเทียบสี 10,000.00 5,350.00 4,650.00 กองการประปา

39,000.00 34,350.00 4,650.00รวม


