
 

 
 1.3 แผนงานการศึกษา 

1.  โครงการปูกระเบ้ืองอาคารเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,031,000 
บาท วงเงินตามสัญญา 834,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  197,000  บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา งานโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา 
ผลเชิงปริมาณ : ปูพ้ืนกระเบ้ืองเซรามิค ขนาดไม�น4อยกว�า 16x16 น้ิว ช้ัน 1-3  
   มีพ้ืนท่ีไม�น4อยกว�า 2,235 ตารางเมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาได4รับความสะดวกสบายในการเรียนการสอน 
ผลกระทบ : - 
ป>ญหาหรืออุปสรรค : ทําสัญญาว�าจ4างแล4ว ในปAงบประมาณ 2560 แต�ไม�สามารถดําเนินการก�อสร4างได4ทัน 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ควรเร�งดําเนินการโดยเร็ว 

2.  โครงการโครงการถมดินพ้ืนท่ีระหว�าง อาคารเรียนองคEการบริหาร ส�วนจังหวัดระยองกับอาคารอนุบาล 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 382,000 บาท วงเงินตามสัญญา 350,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  32,000  บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา งานโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา 
ผลเชิงปริมาณ : ถมดินบริเวณดังกล�าว ขนาดพ้ืนท่ีไม�น4อยกว�า ๓,๒๑๓ ตารางเมตร ความสูงเฉลี่ยไม�น4อย 
   กว�า ๐.๗๐ เมตร พร4อมบดอัด 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษามีความสะดวกและปลอดภัยในการเรียนการสอน 

 
 1.4  แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการก�อสร4างปรับปรุงอาคารศูนยEบริการสาธารณสุข (อาคารศูนยEทันตกรรมฯ) (สาธารณสุข) (กันเงิน 
59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 880,000 บาท วงเงินตามสัญญา 880,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุข 
ผลเชิงปริมาณ : มีอาคารศูนยEทันตกรรม บริการประชาชน จํานวน 1 อาคาร 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีจุดบริการด4านทันตกรรมเพ่ิมข้ึน 
ผลกระทบ : ศูนยEบริการไม�สามารถเปPดให4บริการได4ตามปกติ 
ป>ญหาหรืออุปสรรค : สาเหตุทีก�อสร4างไม�ทันเน่ืองจากผู4รับเหมาดําเนินการไม�ทันเน่ืองจากติดฝน 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
       ให4ไม�อยู�ในช�วงฤดูฝน 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 3,901,700 
บาท วงเงินตามสัญญา 3,892,500 บาท งบประมาณคงเหลือ  11,200  บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : ปรับปรุงอาคารและจุดช่ังให4หนักรถบรรทุกขยะให4ได4มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ปรับปรุงถนนทางเข4าศูนยEควบคุมคุณภาพมูลฝอย 
2. ปรับปรุงถนนรอบบ�อฝ>งกลบขยะท้ังบ�อ A และ B 
3. ปรับปรุงถนนรอบบ�อบําบัดนํ้าเสีย 
4. ก�อสร4างอาคารโรงคัดแยกขยะ 
5. ลานล4างรถขยะพร4อมอุปกรณE 
6. เครื่องช่ังนํ้าหนัก 

ผลเชิงคุณภาพ : เทศบาลฯ มีเครื่องมือ อุปกรณEท่ีสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีคุณภาพ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 



3. โครงการติดตั้งเครื่องสูบนํ้า ชนิดมอเตอรEไฟฟWา  ขนาด ๑๕ แรงม4า  บริเวณถนนเทศบาล ๓  ซอย ๓ (ซอย
รุ�งนภา) ชุมชนแกลงแกล4วกล4า งบประมาณตามเทศบัญญัติ 517,800 บาท วงเงินตามสัญญา 258,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  
261,800  บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเครื่องสูบนํ้า ขนาด ๑๕ แรงม4าพร4อมอุปกรณE จํานวน ๑ ชุด  
ผลเชิงคุณภาพ : แก4ป>ญหานํ้าท่ีระบายไม�ทันของชุมชนเทศบาล ๓ ซอย ๓ และปWองกันไม�ให4นํ้าไหล 
   เข4าสู�บ4านเรือนประชาชน 
สภาพก�อนการดําเนินการ : ป>ญหานํ้าเสียท�วมขัง ส�งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณถนนเทศบาล 3  

ซอย 3 (ซอยรุ�งนภา) ลักษณะพ้ืนท่ีมีความลาดเอียงของถนน เมื่อมีการก�อสร4างท�อระบายนํ้า ทําให4
การไหลของนํ้าไหลย4อนกลับเข4าไปด4านใน เกิดป>ญหานํ้าระบายไม�ทัน จึงเกิดนํ้าท�วมขังเปYนแอ�งเกิด
การเน�าเสียสร4างป>ญหากับประชาชนในบริเวณดังกล�าว 

สภาพหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : ไม�มีนํ้าท�วมขังบริเวณดังกล�าวอีกต�อไปป>ญหานํ้าเน�าเสียส�งกลิ่นเหม็นไม�มี 
รบกวนประชาชนท่ีอยู�บริเวณดังกล�าว 

 
 1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการก�อสร4างและปรับปรุง ถนนบริเวณบ4านช�างเจิดไปเช่ือมบ4านนายสมควร (ชุมชนในยาง) (กันเงิน 
59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 297,000 บาท วงเงินตามสัญญา 296,500 บาท งบประมาณคงเหลือ  500   บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : เปYนผิวจราจรคสล.หนา 0.15 ม. กว4าง 4.00ม. ยาว 110 ม. จํานวน 1 เส4น 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
สภาพก�อนการดําเนินการ : ถนนเปYนหลุมเปYนบ�อ นํ้าท�วมขังประชาชนสัญจรลําบาก 
สภาพหลังการดําเนินการ : ถนนได4มาตรฐานยิ่งข้ึน 

2.  โครงการก�อสร4างปรับปรุงระบบไฟฟWาแสงสว�างสนามกีฬาศูนยEเยาวชนเทศบาล  ตลาด ๔ (สนามบาสเก็ต
บอล) และติดตั้งมิเตอรEไฟฟWา ๓ เฟส ๔ สาย ๑๕ (๔๕) แอมป\  (ชุมชนมาบใหญ�) (กันเงิน59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 367,200 
บาท วงเงินตามสัญญา 367,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  200  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : ติดตั้งโคมไฟฟWาชนิดไฮเบยEชนิดใช4หลอด LED ไม�น4อยกว�า 150 วัตตE จํานวน 22 โคม  
   และโคมฉายชนิดเมทอลฮาไลทE 400 วัตตE จํานวน 16 โคม พร4อมอุปกรณE 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

3.  โครงการวางท�อระบายนํ้าจากแยกหมู�บ4านฟWาใส ขวามือไปลงลําราง  ข4างบ4านลุงออ (เส4นท่ี ๑) (ชุมชน
หนองกระโดง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 470,000 บาท วงเงินตามสัญญา 470,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0  
บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อระบายนํ้า ขนาด Ø 0.80 ม.ยาว 165 ม.(ฝ>bงเดียว) บ�อพัก คสล.ทุกระยะ 15 ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ช�วยแก4ป>ญหานํ้าท�วม 
สภาพก�อนดําเนินการ : สภาพเดิมไม�มีท�อระบายนํ้า 
สภาพหลังดําเนินการ : การระบายนํ้าสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. โครงการก�อสร4างและปรับปรุงซอยบ4านนายปรีชา ภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 (ชุมชน 
ในยาง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 977,000 บาท วงเงินตามสัญญา 977,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 



ผลเชิงปริมาณ : ได4ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.กว4าง 4.00 ม.ยาว 328 ม. จํานวน 1 เส4น 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
สภาพก�อนดําเนินการ : ถนนเปYนหลุมเปYนบ�อ นํ้าท�วมขัง ประชาชนสัญจรลําบาก 
สภาพหลังดําเนินการ : ถนนได4มาตรฐานยิ่งข้ึน 

5.  โครงการก�อสร4างและติดตั้งเสาไฟฟWาสาธารณะถนนแหลม ท�าตะเคียน-แหลมยาง  ระหว�าง กม.0+011 ถึง 
1+614 (ชุมชนแหลมยาง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,389,000 บาท วงเงินตามสัญญา 1,389,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : ได4เสาไฟฟWาชนิดเหล็กกลมปลายเรียว ก่ิงเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.จํานวน 39 ต4น  
   เปYนดวงโคมชนิดใช4หลอดไฟ LED ขนาดไม�น4อยกว�า 80 วัตตE พร4อมอุปกรณEการติดตั้ง 
ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยEสินของประชาชนในการสัญจร 
สภาพก�อนดําเนินการ : เปYนถนนท่ีสร4างข้ึนใหม� ยังไม�มีไฟฟWาสาธารณะ 
สภาพหลังดําเนินการ : มีไฟฟWาสาธารณะเพ่ิมความสว�างมากข้ึน 

6.  โครงการก�อสร4างและติดตั้งเสาไฟฟWา ชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 8X400 
วัตตE บริเวณ กม.ท่ี 272+525 (หัวสะพานดอนมะกอก หน4าบ4านคุณจํารัส เจริญกิจ) (ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงิน 58 ขยายเวลา
เบิกจ�าย) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 700,000 บาท วงเงินตามสัญญา 659,300 บาท งบประมาณคงเหลือ  40,700  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : เสาไฟฟWา ชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 8X400 วัตตE  
   จํานวน 1 ต4น 
ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยEสินของประชาชนในการสัญจร 
สภาพก�อนดําเนินการ : ในเวลากลางคืนมืดมาก แสงสว�างไม�เพียงพอต�อการสัญจรไป-มา ท่ีปลอดภัย 
สภาพหลังดําเนินการ : มีไฟฟWาสาธารณะเพ่ิมความสว�างมากข้ึน  

7.  โครงการขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟWา บริเวณถนนหนองโบสถE-แยกโพธ์ิทอง ชุมชนในยาง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 201,000 บาท วงเงินตามสัญญา 79,733.19 บาท งบประมาณคงเหลือ 121,266.81 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : ได4โคมไฟถนน จํานวน 12 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
สภาพก�อนการดําเนินการ : ถนนมืด ไม�มีไฟส�องสว�าง 
สภาพหลังการดําเนินการ : มีไฟฟWาสาธารณะเพ่ิมความสว�างยิ่งข้ึน 

8. โครงการก�อสร4างและปรับปรุงซอยทางเช่ือมศาลาตาผ�อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 ชุมชนสารนารถ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 218,000 บาท วงเงินตามสัญญา 217,800 บาท งบประมาณคงเหลือ  200  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : เปYนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.กว4าง 6 ม. ยาว 56 ม. จํานวน 1 เส4น 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
สภาพก�อนการดําเนินการ : ถนนเปYนหลุมเปYนบ�อ นํ้าท�วมขังประชาชนสัญจรลําบาก 
สภาพหลังการดําเนินการ : ถนนได4มาตรฐานยิ่งข้ึน 

9. โครงการก�อสร4างและปรับปรุง ซอยสมตัว  ชุมชนหนองควายเขาหัก งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
273,000 บาท วงเงินตามสัญญา 272,800 บาท งบประมาณคงเหลือ  200  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 



ผลเชิงปริมาณ : เปYนผิวจราจร คสล หนา 0.15 ม.กว4าง 4 ม.ยาว 100 ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
สภาพก�อนการดําเนินการ : ถนนเปYนหลุมเปYนบ�อ นํ้าท�วมขังประชาชนสัญจรลําบาก 
สภาพหลังการดําเนินการ : ถนนได4มาตรฐานยิ่งข้ึน 

10. โครงการก�อสร4างและปรับปรุงวางท�อระบายนํ้า บริเวณทางเข4า สถานีตํารวจภูธรแกลง (บ4านแม�ปWาหนู 
"โสน ทองดี") ชุมชนในยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,275,000 บาท วงเงินตามสัญญา 1,273,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  
2,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อระบายนํ้า ขนาดเส4นผ�านศูนยEกลาง 0.6 เมตร ยาว 235 เมตร รางวี คสล.กว4าง  
   1 เมตร สองข4าง และบ�อพักนํ้า คสล.ทุกระยะ 15 เมตร ตามขนาดบ�อพักนํ้าของขนาด 
   ท�อเส4นผ�านศูนยE กลาง 0.60 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ระบายนํ้าได4ดียิ่งข้ึน ลดการเกิดป>ญหานํ้าท�วม 
สภาพก�อนการดําเนินการ : เมื่อฝนตกปริมาณมาก จะเกิดนํ้าท�วมขัง ทําให4การสัญจรไปมาของประชาชนไม�สะดวก 
สภาพหลังการดําเนินการ : มีท�อระบายนํ้าท่ีได4มาตรฐาน 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ดําเนินการก�อสร4างช�วงหน4าฝน จึงทําให4ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา 
ได4รับผลกระทบ เดินทางติดขัดไม�สะดวกสบายเท�าท่ีควร 

11. โครงการก�อสร4างและปรับปรุง แยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สภ.แกลง  (ทําถนนทางเข4าบ4านเจgแมวไป หมู�บ4าน
หนองปรือถึงบ4านขจี  ตั้งความเพียร แยกซ4ายสุดซอย  ถึงบ4านนางปรีญา แต�ไม�เช่ือมต�อ กับถนน VOR) ชุมชนดอนมะกอก งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 1,900,000 บาท วงเงินตามสัญญา 1,895,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  5,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : ก�อสร4างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว4าง 6.00 เมตร ยาว 364 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
   ผิวจราจรไม�น4อยกว�า 2,184 ตารางเมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ถนนได4มาตรฐาน ประชาชนได4รับความสะดวกในการใช4เส4นทางสัญจรไป-มา 
สภาพก�อนการดําเนินการ : เปYนถนนลูกรัง มีสภาพเปYนหลุมเปYนบ�อ 
สภาพหลังการดําเนินการ : มีถนนและท�อระบายนํ้าท่ีได4มาตรฐาน 

12.  โครงการก�อสร4างและปรับปรุง ถนนซอยข4างบ4านลุงนง ด4านขวามือยาวไปจนถึงตรงข4าม สถานธรรม  
ชุมชนมาบใหญ� งบประมาณตามเทศบัญญัติ 547,000 บาท วงเงินตามสัญญา 546,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : ก�อสร4างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว4าง 3 เมตร ยาว 99 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
   ผิวจราจรไม�น4อยกว�า 279 ตารางเมตร วางท�อระบายนํ้าขนาดเส4นผ�านศูนยEกลาง 0.6  
   เมตร รางวี คสล. กว4าง 1 เมตร (ฝ>bงเดียว) บ�อพักนํ้าคสล.ทุกระยะ 15 เมตร ตามขนาด 
   บ�อพักนํ้าของขนาดท�อเส4นผ�านศูนยEกลาง 0.60 ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ถนนได4มาตรฐาน ประชาชนได4รับความสะดวกในการใช4เส4นทางสัญจรไป-มา 
สภาพก�อนการดําเนินการ : เปYนถนนลูกรัง มีสภาพเปYนหลุมเปYนบ�อ 
สภาพหลังการดําเนินการ : มีถนนและท�อระบายนํ้าท่ีได4มาตรฐาน 

13.  โครงการก�อสร4างและปรับปรุงถนนข4างร4านอ4วน 3 ถึงถนนหน4า ร4านทองวิเชียรทะลุถนนข4างร4าน โชค
ชัยฮอนด4า (ข4างกังหันลมเก�า) ชุมชนหนองแหวน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,932,000 บาท วงเงินตามสัญญา 1,929,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  3,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : ก�อสร4างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว4าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 



   ผิวจราจรไม�น4อยกว�า 980 ตารางเมตร วางท�อระบายนํ้าขนาดเส4นผ�านศูนยEกลาง 0.6  
   เมตร รางวี คสล. กว4าง 1 เมตร ท้ังสองข4าง และบ�อพักนํ้า คสล.ทุกระยะ 15 เมตร 
   ตามขนาดบ�อพักนํ้าของขนาดบ�อพักนํ้าของขนาดท�อเส4นผ�านศูนยEกลาง 0.60 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ถนนได4มาตรฐาน ประชาชนได4รับความสะดวกในการใช4เส4นทางสัญจรไป-มา 
สภาพก�อนการดําเนินการ : เปYนถนนลูกรัง มีสภาพเปYนหลุมเปYนบ�อ 
สภาพหลังการดําเนินการ : มีถนนและท�อระบายนํ้าท่ีได4มาตรฐาน 

14. โครงการติดตั้งและซ�อมแซม เสาไฟฟWา ชนิดเหล็กกลมปลาย เรียวก่ิงเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ดวงโคมไฮ
เพรสโซเดียม ขนาด 1x250 วัตตE ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต�สะพานดําถึงสี่แยกโพธ์ิทอง) ชุมชนโพธ์ิทอง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
300,000 บาท วงเงินตามสัญญา 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : ติดตั้งเสาไฟฟWาชนิดก่ิงเดี่ยว ความสูง 9 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1x250 วัตตE  
   ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต�สะพานดําถึงสี่แยกโพธ์ิทอง) จํานวน 8 ต4น และซ�อมบํารุง  
   จํานวน 18 โคม 
ผลเชิงคุณภาพ : มีไฟฟWาสาธารณะเพ่ิมความสว�างยิ่งข้ึน 
 
 1.9 แผนงานงานพาณิชยE  งานกิจการประปา 

1.  โครงการวางท�อเมนจ�ายนํ้าประปาบริเวณถนนสุขุมวิทฝ>bงทิศเหนือจากมุมตึกช�างเฮงไปจนถึงปากทางถนน
เจริญสุข (ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 654,000 บาท วงเงินตามสัญญา 652,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  
2,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อ PVC แหวนยาง Ø ๖ น้ิว ความยาว ๘๔๕ เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ได4ท�อจ�ายนํ้าประปาใหม� ซ่ึงมีคุณภาพดีข้ึนกว�าท�อเก�า 

2. โครงการขยายเขตจ�ายนํ้าประปาบริเวณซอยยายบูรณE แยกถนนถนนสุนทรภู� (ชุมชนหนองควายเขาหัก) 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 24,400 บาท วงเงินตามสัญญา 23,900 บาท งบประมาณคงเหลือ  500  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อ PVC แหวนยาง Ø ๒ น้ิว ความยาว 100 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ประชาชนได4รับประโยชนEจากการขยายท�อเขตจ�ายนํ้าประปา 

3.  โครงการปรับปรุงวางท�อจ�ายนํ้าประปา บริเวณถนนสุนทรโวหารซอย 5 ฝ>bงทิศใต4 (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 188,000 บาท วงเงินตามสัญญา 187,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อ PVC แหวนยาง Ø 4 น้ิว ความยาว 240 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ได4ท�อจ�ายนํ้าประปาใหม� ซ่ึงมีคุณภาพดีข้ึนกว�าท�อเก�า 

4.  โครงการขยายเขตจ�ายนํ้าประปา จากบริเวณบ4านนายประสิทธ์ิถึงศาลาชุมชนดอนมะกอก แห�งท่ี 2 (ชุมชน
ดอนมะกอก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 14,700 บาท วงเงินตามสัญญา 14,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อ PVC แหวนยาง Ø 2 น้ิว ความยาว 95 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ประชาชนได4รับประโยชนEจากการขยายท�อเขตจ�ายนํ้าประปา 

5. โครงการขยายเขตจ�ายนํ้าประปาถนนซอยจินดาวัฒนE ฝ>bงทิศใต4(ชุมชนหนองกระโดง) งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 172,000 บาท วงเงินตามสัญญา 171,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท 



หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อ PVC แหวนยาง Ø 4 น้ิว ความยาว 329 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ประชาชนได4รับประโยชนEจากการขยายท�อเขตจ�ายนํ้าประปา 

6.  โครงการปรับปรุงท�อจ�ายนํ้าประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝ>bงทิศใต4 จากสะพานดําถึงแยกโพธ์ิทอง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,215,500 บาท วงเงินตามสัญญา 1,212,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปริมาณ : วางท�อ PVC แหวนยาง Ø 8 น้ิว แหวนยางช้ัน 8.5 ความยาว 1,047 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ได4ท�อจ�ายนํ้าประปาใหม� ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีข้ึนกว�าท�อเดิม 

7.  โครงการปรับปรุงท�อจ�ายนํ้าประปาบริเวณถนนสุขุมวิทฝ>bงทิศเหนือ บริเวณก�อสร4างทางเลี่ยงเมืองแกลง 
(ชุมชนดอนมะกอก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 213,800 บาท วงเงินตามสัญญา 213,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปริมาณ : ปรับปรุงจากท�อ AC (ปูน) เปYนท�อ HDPE 160 PN 6.3 ความยาว 254 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ได4ท�อจ�ายนํ้าประปาชนิดใหม� ได4มาตรฐาน มีประสิทธิภาพดีกว�าท�อ AC อย�างมาก 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : เพ่ือให4ได4ท�อจ�ายนํ้าประปาท่ีมาตรฐาน  
      ควรยกเลิกท�อจ�ายนํ้าชนิด AC (ปูน) ท้ังหมด 
 
 
 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการตลาดสีเขียว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท วงเงินตามสญัญา 23,400.40 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 26,599.60 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขฯ 
ผลเชิงปริมาณ : มีการดําเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได4แก� การอบรมให4ความรู4กับผู4ผลิตจําหน�ายสินค4า 
   ในตลาดสีเขียว ในวันท่ี 20 กันยายน 2560 จํานวน 53 คน ในหัวข4อเรื่อง  
   แนวทางการผลิตพืชปลอดภัย ซ่ึงจะส�งผลดีกับผู4ผลิต ผู4บริโภค และสิ่งแวดล4อมอย�าง 
   ยั่งยืนตลอดไป และ กิจกรรมการตรวจสารเคมีตกค4างในผักท่ีนํามาจําหน�ายใน 
   ตลาดสีเขียว จํานวน 2 ครั้ง 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนได4มีโอกาสสร4างรายได4จากการจําหน�ายสินค4าในครัวเรือนและผู4บริโภค 
   ได4บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ไม�มีสารเคมีตกค4าง 
 
 2.6 แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 

1.  โครงการส�งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริพระบาทสมเดจ็พระเจ4าอยู�หัวเจ4าอยู�หัวและส�งเสริม
อาชีพประชาชน  งบประมาณตามเทศบัญญตัิ 80,000 บาท  วงเงินตามสญัญา 55,720 บาท งบประมาณคงเหลือ 24,280 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : ส�งเสริมอาชีพประชาชน (การทําดอกไม4จันทนE) ในวันท่ี 30 มิถุนายน 25660 ณ  

หอประวัติเมืองแกลง เพ่ือเปYนการส�งเสริมให4ประชาชนมีความรู4 ความเข4าใจ ความสามารถ และ
ทักษะในการทําดอกไม4จันทนE จํานวน  50 คน ประดิษฐEดอกไม4จันทนEได4 10,000 ดอก เพ่ือใช4ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  

ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือเปYนการสนับสนุนให4ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมพูนรายได4 และเพ่ือแสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีต�อ พระบาทสมเด็จพระอยู�หัว ฯ รัชกาลท่ี 9 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท องเท่ียว การส งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 



2. โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดนิเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 300,000 บาท  วงเงินตาม
สัญญา 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 300,000 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัด แต�ไม�ได4เบิกจ�ายงบประมาณ 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนได4มีโอกาสสร4างรายได4จากการจําหน�ายสินค4าในครัวเรือนและเปYนการส�งเสริม 

ให4เยาชนในเขตเทศบาลตําตําบลเมืองแกลง ได4มีสถานท่ีสําหรับแสดงความสามารถ 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : เมื่อไม�ได4เบิกจ�ายงบประมาณ จึงโอนงบประมาณไปตั้งจ�าย
รายการใหม�  จัดซ้ือครภุัณฑEสํานักงาน , ครุภัณฑEงานบ4านงานครัว และครภุณัฑEการเกษตร 
 
 2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.  โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  งบประมาณตามเทศบัญญัติ 150,000 บาท วงเงินตาม
สัญญา  113,140 บาท งบประมาณคงเหลือ 36,860 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมตักบาตรฯ ในวันจันทรEท่ี 17 ตุลาคม 2559 มีประชาชนมาร�วมกิจกรรม 10,000 คน 

วัดมาร�วม จํานวน 16 วัด  พระสงฆEร�วมบิณฑบาต จํานวนกว�า 300 รูป 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนได4มีโอกาสร�วมกันอนุรักษE วัฒนธรรมประเพณีท4องถ่ิน 

2.  โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 250,000 บาท วงเงินตามสัญญา 
86,334  บาท งบประมาณคงเหลือ 163,660 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : เพ่ือประชาชนเข4าร�วมกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 2 วัน วันละ 1,000 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษEวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 

3.  โครงการพิธีตักบาตรข4าวสารอาหารแห4งวันข้ึนปAใหม� งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท วงเงิน
ตามสัญญา  20,530.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  29,470.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : เพ่ือให4ประชาชนทําพิธีตักบาตรภิกษุสงฆE วัดในเขตอําเภอแกลง จํานวน 1,000 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือประชาชนร�วมกิจกรรมในวันสําคัญ 

4.  เงินอุดหนุนโครงการส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท4องถ่ินจังหวัดระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน วันอนุรักษEมรดกไทย  ประจําปA ๒๕๖๐  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 30,000 บาท วงเงินตามสัญญา 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : เพ่ือให4ประชาชนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จํานวน 500 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนร�วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และร�วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 
   ภูมิป>ญญาท4องถ่ินให4ดํารงอยู�สืบไป 

5. โครงการจัดพิธีตักบาตรข4าวสารอาหารแห4ง ในระหว�างพรรษา 3 ครั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
60,000 บาท วงเงินตามสัญญา 28,910 บาท งบประมาณคงเหลือ 31,090 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : ครั้งท่ี 1 วันเสารEท่ี 22 ก.ค. 2560 จํานวน 15 วัด จํานวน 144 รูป  ได4รับบริจาค  
   18,700 บาท ครั้งท่ี 2 วันเสารEท่ี 19 สิงหาคม 2560 จํานวน 15 วัด จํานวน  
   148 รูป ได4รับบริจาค 20,000 บาท ครั้งท่ี 3 วันเสารEท่ี 16 กันยายน 2560  
   จํานวน 12 วัด จํานวน 100 รูป ได4รับเงินบริจาค 17,000 บาท  



ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือร�วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท4องถ่ินและตอบสนองความศรัทธาท่ี 
   ชาวพุทธศาสนิกชนท่ีมีต�อพระพุทธศาสนา 

6. โครงการจัดงานวันสงกรานตEและวันผู4สูงอายุแห�งชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 300,000 บาท 
วงเงินตามสัญญา 280,005 บาท งบประมาณคงเหลือ 19,995 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมในวันท่ี 13 เมษายน 2560 ตั้งแต�เวลา 9.00 น. ทําบุญถวายภัตตาหาร 
   เพลแด�พระภิกษุสงฆE พร4อมรดนํ้าขอพร มีผู4เข4าร�วมงานประมาณ 500 คน ณ หอประวัติ 

เมืองแกลง เวลา 13.00 น. เข4าร�วมในขบวนแห�รถประดับตกแต�งพร4อมนางสงกรานตEของชุมชน 
ชมรม และหน�วยงานต�างๆ พร4อมรับประพรมนํ้าพระพุทธมนตEจากวัดจํานวน 3 วัด มีผู4เข4าร�วมงาน
ประมาณ 1,000 คน เวลา 16.00 น. พิธีสรงนํ้าพระพุทธนวราชบพิตร รดนํ้าขอพรผู4สูงอายุ โดยมี
ผู4สูงอายุภายในเขตเทศบาล จํานวน 100 คน เข4าร�วมในพิธี พร4อมท้ังได4รับเกียรติจากนายวิทยา 
ชพานนทE นายอําเภอแกลง คณะกนกวรรณ เบญจาทิกุล สจ.ระยอง เข4าร�วมในพิธีและมีกิจกรรม
สําหรับผู4สูงอายุบนเวที เช�น ลีลีข4าวสาร งูกินหาง ฯลฯ จัดกิจกรรมเกมสEสําหรับผู4สูงอายุ / กิจกรรม
ชุมชน เช�น ปPดตาแต�งหน4า ปPดตากินผลไม4  โดยได4จัดเปYนรูปแบบการแข�งขัน และมีผู4ชนะในแต�ละ
ประเภท 

ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนและอนุรักษEวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีของไทยและ 
ท4องถ่ิน  ให4อนุชนรุ�นหลังได4เกิดความซาบซ้ึง ตระหนักถึงคุณค�าของประเพณีสงกรานตE ร�วมท้ัง
ความสําคัญของผู4สูงอายุพร4อมท้ังยังเปYนการส�งเสริมให4ผู4สูงอายุ ประชาชน เด็กและเยาวชน ได4มีส�วน
ร�วมในประเพณีอันดีงาม 

7. โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ4าน งบประมาณตามเทศบัญญตั ิ4,000,000 บาท วงเงินตามสญัญา 
3,932,980.96 บาท งบประมาณคงเหลือ 67,019.04 บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  
ผลเชิงปริมาณ : ดําเนินการ ระหว�างวันท่ี 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ หอประวัติเมืองแกลงและ 

ศาลาต4นโพธ์ิ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมต�างๆ ทางด4านพิธีเปPด ประกวดต�างๆ รําวง 
ทายโจgก ล�องเรือ ร4านอาหาร จ4างเหมาประกอบกจิกรรมต�างๆ 

ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลงได4ไปร�วมทําบุญเมือง และส�งเสริมอนุรักษEสืบสานประเพณี 
ท4องถ่ิน รวมถึงส�งเสริมการค4าขายให4แก�ชมรมร4านค4า ร4านอาหาร ผู4ประกอบการต�างๆ  

ป>ญหาหรืออุปสรรค : ในช�วงเวลาท่ีทํากิจกรรม มีการปPดถนนทําให4การจรจรติดขัด 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : จัด อปพร. และเจ4าหน4าท่ีปWองกันของเทศบาลฯ เพ่ืออํานวย 
       ความสะดวกในการจราจรช�วงเวลาดังกล�าว 

8. โครงการคนแกลงแสดงศิลป\ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 100,000 บาท วงเงินตามสญัญา 47,000 
บาท งบประมาณคงเหลือ 53,000 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  
ผลเชิงปริมาณ : ดําเนินการ ระหว�างวันท่ี 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ หอประวัติเมืองแกลงและ 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลงได4ไปร�วมทําบุญเมือง และส�งเสริมอนุรักษEสืบสานประเพณี 

ท4องถ่ิน รวมถึงส�งเสริมการค4าขายให4แก�ชมรมร4านค4า ร4านอาหาร ผู4ประกอบการต�างๆ  
ป>ญหาหรืออุปสรรค : ในช�วงเวลาท่ีทํากิจกรรม มีการปPดถนนทําให4การจรจรติดขัด 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : จัด อปพร. และเจ4าหน4าท่ีปWองกันของเทศบาลฯ เพ่ืออํานวย 
       ความสะดวกในการจราจรช�วงเวลาดังกล�าว 

9. โครงการสืบสานงานสุนทรภู� งบประมาณตามเทศบัญญัติ 10,000 บาท วงเงินตามสัญญา 9,900 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 100 บาท 



หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  
ผลเชิงปริมาณ : จัดวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 ทุกปA ณ อนุสาวรียEสุนทรภู� 
ผลเชิงคุณภาพ : มีหน�วยงานภาครัฐ / เอกชน / ชุมชน / โรงเรียนและมวลชนมากกว�า 5,000 คน ไปร�วมงาน 
ป>ญหาหรืออุปสรรค : เวลาดําเนินการล�าช4า 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ควรให4มีการประสานงานให4ชัดเจน รวดเร็ว 

10. โครงการอบรมมัคคุเทศนEเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท วงเงินตามสญัญา 
13,320 บาท งบประมาณคงเหลือ 36,680 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  
ผลเชิงปริมาณ : จัดอบรมในวันพุธท่ี 30 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู�- 

เมืองแกลงวิทยา ได4รับการอนุเคราะหEจาก คุณอุมา วิภูษณะ สจ.ระยองและคณะ เปYนวิทยากร
ฝvกอบรม ได4รับความร�วมมือจากนักเรียนโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จํานวน 40 คนพร4อมคณะครู 

ผลเชิงคุณภาพ : ผู4เข4ารับการอบรมได4ทราบประวัติเมืองแกลง สถานท่ีท�องเท่ียว ภูมิป>ญญาท4องถ่ินของ  
อ.แกลง ความเปYนมาของอดีตเมืองแกลง ณ สุขศาลาเยียวยาโลกร4อน เมืองแกลง  

ป>ญหาหรืออุปสรรค : การหาผู4เช่ียวชาญ / ปราชญE ท่ีมีความรู4 ความเข4าใจในความเปYนท4องถ่ิน อ.แกลงน้ันยาก 
11. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม4และของดีอําเภอแกลง  ประจําปA ๒๕๖๐ งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ 60,000 บาท วงเงินตามสัญญา 54,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,000 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  
ผลเชิงปริมาณ : ร�วมกับอําเภอแกลง จํานวน 1 ครั้ง 
ผลเชิงคุณภาพ : ร�วมทํากิจกรรมจากทุกภาคส�วนอย�างพร4อมเพรียง 

12. โครงการจัดงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช งบประมาณตามเทศบัญญัติ 986,067 บาท วงเงินตามสัญญา 986,067 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  
ผลเชิงปริมาณ : จัดวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสารนารถธรรมาราม 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลงได4ร�วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

 
 
 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. โครงการเสรมิสร4าง การเรียนรู4ตามรอย พ�อหลวง ศูนยEพระมหาชนกเทศบาลตาํบลเมืองแกลง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 640,000 บาท วงเงินตามสัญญา 570740 บาท งบประมาณคงเหลือ 69,260 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดฯ 
ผลเชิงปริมาณ : มีกลุ�มมวลชนและนักเรียนเข4าร�วมอบรม จํานวน 1,600 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู4เข4าร�วมอบรมน4อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช4ในการดําเนินชีวิตอย�างพอเพียง 
 

 3.3 แผนงานการศึกษา 
1.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.1 ค�าใช4จ�ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ 20,000 บาท วงเงินตามสัญญา 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลเชิงคุณภาพ : หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.2 ค�าใช4จ�ายอินเตอรEเน็ต โรงเรียน -ระบบ 
Asymmertric Digital Subsriber Line:ADSL จํานวน 9,600 บาทต�อปA -ระบบ Wireless Fidelity:WiFi จํานวน 7,200 บาท 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 



งบประมาณตามเทศบัญญัติ 16,800 บาท วงเงินตามสัญญา 9,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 7,200 บาท (เบิกหักผลักส�งให4
โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เพ่ือจ�ายค�าอินเตอรEเน็ตจํานวน 12 เดือน 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได4ใช4อินเตอรEเน็ตในการเรียนการสอน 

3.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.3 ค�าใช4จ�ายในการพัฒนา การครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. - ครูคนละ 3,000 บาท - องคEกรปกครองส�วนท4องถ่ิน สํารวจพิจารณานําเงินรายได4มา สมทบเพ่ิมได4ตามความจําเปYน 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 15,000 บาท วงเงินตามสัญญา 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา 
ผลเชิงคุณภาพ : ครูได4รับการพัฒนาอย�างมีคุณภาพ 

4.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.4.ค�าใช4จ�ายในการพัฒนา ห4องสมุดโรงเรียน 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 100,000 บาท วงเงินตามสัญญา 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (เบิกหักผลักส�งให4
โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ได4ใช4บริการ จํานวน 188 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ห4องสมุดมีหนังสือเหมาะสมตามวัย และพัฒนาการของเด็กนักเรียน 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : เด็กนักเรียนทุกคนได4ใช4ห4องสมุดของโรงเรียน 

5.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.5 ค�าใช4จ�ายในการพัฒนา แหล�งเรียนรู4ของโรงเรียน 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท วงเงินตามสัญญา 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : โรงเรียนมีแหล�งเรียนรู4ทางการเกษตร โรงเพาะเห็ด จํานวน 1 หลัง และอาคารเรียน 1 หลัง) 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความเข4าใจในเรื่องการเพาะเห็ด ความรู4ต�างๆ เรื่องการเกษตรการแปรรูปเห็ด  
   ในรูปแบบต�างๆ 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนได4รับความรู4เรื่องการเพาะเห็ด และสามารถนําไปพัฒนาให4เกิดทักษะอาชีพในอนาคต 

6.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.10 ค�าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 654,000 บาท วงเงินตามสัญญา 650,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ได4รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู�  
   จํานวน 188 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณEแข็งแรงได4รับประทานอาหารครบ 5 หมู� ทุกคน 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ได4รับประทานอาหารกลางวัน จํานวน 188 คน 

7.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.๑๑ โครงการรณรงคEเพ่ือปWองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 21,000 บาท วงเงินตามสัญญา 21,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (เบิกหักผลัก
ส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา เข4าร�วมโครงการ 
ผลเชิงคุณภาพ : มีการรณรงคEปWองกันยาเสพติดให4แก�เด็กนักเรียนทุกคน 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา มีการปWองกันยาเสพติดและรู4โทษของยาเสพติดได4 



8.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย การบริหารสถานศึกษา 5.๑4 ค�าป>จจัยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนยากจน 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,000 บาท วงเงินตามสัญญา 500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิยา ได4รับทุนการศึกษา จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนได4รับค�าใช4จ�ายในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

9. โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต�ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8.1 ค�า
เครื่องแบบนักเรียน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 42,720 บาท วงเงินตามสัญญา 42,720 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (เบิก
หักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ได4รับเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 188 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ลดภาระผู4ปกครองเด็กนักเรียน 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนมีชุดนักเรียนใส�มาโรงเรียน 

10. โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต�ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8.2 ค�า
หนังสือเรียน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 46,886 บาท วงเงินตามสัญญา 46,886 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (เบิกหักผลัก
ส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา ได4รับหนังสือเรียน จํานวน 188 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ลดภาระผู4ปกครองเด็กนักเรียน 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนมีหนังสือเรียนฟรี 

11.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต�ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8.3 ค�า
กิจกรรมพัฒนาผู4เรียน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 59,360. บาท วงเงินตามสัญญา 30,110.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 
29,250.00 บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : นักเรียนได4เข4าร�วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู4เรียนทุกคน 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนทุกคนได4เข4าร�วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู4เรียน 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนเรียนรู4จากประสบการณEจริง 

12.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต�ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8.4 ค�า
อุปกรณEการเรียน งบประมาณตามเทศบัญญัติ  36,280.00  บาท วงเงินตามสัญญา  18,340.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  
17,940.00  บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคนได4รับอุปกรณEการเรียน 
ผลเชิงคุณภาพ : ลดภาระผู4ปกครองเด็กนักเรียน 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนมีอุปกรณEการเรียนครบถ4วนทุกคน เหมาะสมแก�การจัดการเรียนการสอน 

13.  โครงการสนับสนุนค�าใช4จ�าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต�ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8.5 ค�า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  234,800.00  บาท วงเงินตามสัญญา  119,100.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  115,700.00  บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนทุกคนได4รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 



14.  โครงการสนับสนุน ค�าใช4จ�ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต� ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘.๖ ค�า
จัดการเรียน การสอน (รายหัวส�วนเพ่ิม Top Up) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  26,000  บาท วงเงินตามสัญญา  13,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  13,000  บาท (เบิกหักผลักส�งให4โรงเรียน) 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนทุกคนได4รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

15.  โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ  12,752,000.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  12,239,060.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  512,940.00  บาท  
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : เบิกจ�ายค�าอาหารกลางวันให4แก�โรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน  
   จํานวน 4 งวด จํานวน 200 วัน 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงได4รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู� 

16.  โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสรมินม งบประมาณตามเทศบัญญัต ิ 6,108,900.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  5,754,994.36 บาท งบประมาณคงเหลือ  353,905.64  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : เบิกจ�ายค�าอาหารเสริมนมให4แก�โรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน จํานวน 260 วัน 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนได4ดื่มนม ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

17.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณE สนามเด็กเล�น งบประมาณตามเทศบัญญตั ิ 520,000  บาท วงเงินตามสญัญา  
519,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  
ผลเชิงปริมาณ : อุปกรณEสนามเด็กเล�น จํานวน 1 จุด พร4อมอุโมงคEอวกาศและกระดานลื่น 

- อุโมงคEทึบสลับใส 
- ตุgกตาต�างดาวพร4อมเสาหลัก 
- หลังคาเครื่องเล�นสีหน4า (อุโมงคEอวกาศและกระดานลื่น) 
- บล็อกยางปูพ้ืน ขนาด 50 X 50 ซม. หนา 2.5 ซม. (จํานวน 8 ตารางเมตร) 

ผลเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล�นเพ่ือเสริมพัฒนาการตามช�วงวัย ท่ีมีคุณภาพได4มาตรฐาน 
 
 3.6 แผนงานสร4างความเข4มแข็งชุมชน 

1.  โครงการเปPดสอนภาษาอาเซียนให4กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 70,000 บาท วงเงินตามสัญญา 53,380 บาท งบประมาณคงเหลือ 16,620 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดโครงการเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม 
ผลเชิงคุณภาพ : มีผู4สนใจเข4าร�วมเรียน (อบรม) จํานวนกว�า 100 คน 
ป>ญหาหรืออุปสรรค : สถานท่ีเรียนไม�สะดวกควรมีการเปลี่ยน 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : หาสถานท่ีให4เหมาะสม 
 
 3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.  โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  230,000  บาท วงเงินตามสัญญา   
107,256.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  122,744.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมให4กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 140 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ได4เข4าร�วม จํานวน 140 คน 



2.  โครงการห4องสมุดเพ่ือประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ  80,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
30,820  บาท งบประมาณคงเหลือ  49,180  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดให4มีห4องสมุดเพ่ือบริการประชาชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีห4องสมุดเพ่ือค4นคว4าหาความรู4 
สภาพหลังการดําเนินการ : ประชาชนได4รับการส�งเสริมการอ�าน ศึกษา ค4นคว4า สืบค4น หนังสือภายในห4องสมุดเพ่ือประชาชน 

3.  โครงการจัดซ้ือแปWนสตรีทบาสเก็ตบอล งบประมาณตามเทศบัญญัติ  168,000.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  162,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  6,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : ได4แปWนสตรีทบาสเก็ตบอล จํานวน 3 ชุด ติดตั้งบริเวณศูนยEเยาวชนตลาด 4  
ผลเชิงคุณภาพ : มีเครื่องออกกําลังกายท่ีได4มาตรฐาน 

4.  โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธE งบประมาณตามเทศบัญญัติ  250,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา  
216,149.48  บาท งบประมาณคงเหลือ  33,850.52  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ :  จัดระหว�างวันท่ี 18 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2560 แข�งขันเฉพาะวันอาทิตยE  

ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา โดยจัดการแข�งขัน ฟุตบอล เปตอง 
และเซป>กตะกร4อ 
กีฬาฟุตบอล 
ชนะเลิศ อันดับ 1  ได4แก� ชุมชนแกลงแกล4วกล4า 
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได4แก� ชุมชนดอนมะกอก 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได4แก� ชุมชนโพธ์ิทอง 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ได4แก� ชุมชนสุนทรโวหาร 
กีฬาเปตอง 
ชนะเลิศ อันดับ 1  ได4แก� ชุมชนดอนมะกอก 
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได4แก� ชุมชนสารนารถ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได4แก� ชุมชนโพธ์ิทอง 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ได4แก� ชุมชนหนองกระโดง 
กีฬาเซป>คตะกร4อ 
ชนะเลิศ อันดับ 1  ได4แก� ชุมชนพลงช4างเผือก 
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได4แก� ชุมชนหนองควายเขาหัก 
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได4แก� ชุมชนสุนทรโวหาร 
รองชนะเลิศ อันดับ 3  ได4แก� ชุมชนในยาง 

ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนได4ออกกําลังกาย ใช4เวลาว�างให4เปYนประโยชนE 

5.  โครงการแข�งขันกีฬาสัมพันธE (หน�วยงานอําเภอแกลง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  70,000.00  บาท 
วงเงินตามสัญญา  53,050.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  16,950.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ :  มีชุมชนในเขตเทศบาลเข4าร�วม 
ผลเชิงคุณภาพ : มีนักกีฬาชุมชนเข4าร�วมตลอดเกมสEจนครบ 

6.  โครงการการส�งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ  150,000.00  บาท 
วงเงินตามสัญญา 58,927.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  91,073.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 



ผลเชิงปริมาณ :  จัดการแข�งขันระหว�างวันท่ี 13 – 19 สิงหาคม 2560 ตั้งแต�เวลา 17.30 – 20.30 น.  
   ณ ศูนยEเยาวชนตลาด 4 ทีมเข4าร�วมแข�งขันท้ังหมด 8 ที แข�งขันแบบพบกันหมดทุกทีม 

รางวัลชนะเลิศ   ได4แก� ทีม MIXED ชุมชนสุนทรโวหาร 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ได4แก� สาวซาลอน ซ.1 ชุมชนหนองแตงโม 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ได4แก� ถาวรผับ ชุมชนหนองกระโดง 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ได4แก� Dog Group ชุมชนโพธ์ิทอง 

ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนได4ออกกําลังกาย ใช4เวลาว�างให4เปYนประโยชนE 
ป>ญหาหรืออุปสรรค : ได4รับการประสานงานจากชมรมล�าช4า ทําให4เจ4าหน4าท่ีเกิดป>ญหาในการดําเนินงาน 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ควรประสานงานใหชัดเจนรวดเร็ว 

7.  โครงการส�งเสริมกีฬาฟุตซอล งบประมาณตามเทศบัญญัติ  150,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา 
120,288.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  29,712.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ :  จัดการแข�งขันระหว�างวันท่ี 11 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2560 แข�งขันเฉพาะ 

วันอาทิตยE เริ่มการแข�งขันเวลา 13.00 น. เปYนต4นไป ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรรษา ทีมเข4าร�วมแข�งขันท้ังหมด 10 ทีม  
รางวัลชนะเลิศ  ได4แก� ทีมชุมชนสุนทรโวหาร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได4แก� ทีมชุมชนหนองกระโดง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได4แก� ทีมชุมชนโพธ์ิทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได4แก� ทีมชุมชนสารนาถ 

ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนได4ออกกําลังกาย ใช4เวลาว�างให4เปYนประโยชนE 

8.  โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ  100,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา 
48,976.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  51,024.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ :  จัดการประกวดวงดนตรีโฟลEคซอง “Muangklang Folk Song Contest 2017” 

ระหว�างวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต�เวลา 17.00 น. บริเวณลานกิจกรรมหน4าหอประวัติเมือง
แกลงแข�งขัน จํานวน 6 วง 
รางวัลชนะเลิศ   ได4แก� ทีมสแกวgกแกgก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได4แก� ทีม Soco Banal 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได4แก� ทีม The Cruz 
รางวัลชมเชย   ได4แก� ทีม Zenoz 
รางวัลชมเชย   ได4แก� ทีม Keen Teens 

ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนได4ใช4เวลาว�างให4เปYนประโยชนE และห�างไกลยาเสพติด 

9.  โครงการอบรมดนตรีสากล งบประมาณตามเทศบัญญัติ  50,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา 
48,390.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,610.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ :  จัดอบรมการเล�นดนตรีสากล 
ผลเชิงคุณภาพ : เยาวชนได4รับความรู4ด4านดนตรีสากล 
ป>ญหาหรืออุปสรรค : ผู4รับการอบรมไม�รักษาความสะอาด / อุปกรณEการอบรมเสียหาย / วิทยากรไม�ดูแลผู4รับกรอบรม 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : เยาวชนมีทักษะด4านดนตรีสากล 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ควรเปลีย่นสถานท่ีอบรม หรือยกเลิกโครงการ 



10.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณE เครื่องเล�นสําหรับ ออกกําลังกายและ อุปกรณEสนามเด็กเล�น งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ  1,130,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา 1,129,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ :  3 ชุด ติดตั้งบริเวณชุมชนในยาง ชุมชนแหลมยาง ชุมชนหนองกระโดง อุปกรณEเครื่อง 

เล�นสําหรับออกกําลังกาย 12 ตัว อุปกรณEสนามเด็กเล�น จํานวน 1 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชนได4ออกกําลังกาย มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : เยาวชนมีทักษะด4านดนตรีสากล 

11.  เงินอุดหนุนมูลนิธิราช ประชานุเคราะหE งบประมาณตามเทศบัญญัติ  125,000.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา 125,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ :  ทูลเกล4าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 
ผลเชิงคุณภาพ : มูลนิธิฯ สามารถดําเนินงานต�างๆ ได4อย�างมีประสิทธิภาพ 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : มูลนิธิฯ ดําเนินงานตามวัตถุประสงคE ได4อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1.  โครงการจ4างนักเรียน/นักศึกษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ  300,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
226,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  74,000.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล  
ผลเชิงปริมาณ : จ4างนักเรียน/นักศึกษาไม�น4อยกว�า 50 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียน / นักศึกษามีรายได4จากการทํางานแบ�งเบาภาระค�าใช4จ�ายผู4ปกครอง 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : นักเรียน / นักศึกษานําความรู4และประสบการณEมาใช4ในการ
พัฒนาตนเอง 

2.  โครงการจ4างเหมาบริการ เจ4าหน4าท่ีรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ  540,000  บาท วงเงินตามสัญญา  504,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  36,000.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล  
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ4าหน4าท่ีรักษาความปลอดภัย 3 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เกิดความปลอดภัยต�อทรัพยEสินของทางราชการและประชาชน 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ทรัพยEสินของทางราชการและประชาชนได4รับการคุ4มครอง 
 

3.  โครงการจ4างเหมาบริการ เจ4าหน4าท่ีรักษาความปลอดภัย อาคารสํานักงานเทศบาล ตําบลเมืองแกลง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 108,000  บาท วงเงินตามสัญญา  108,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล  
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ4าหน4าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เกิดความปลอดภัยต�อทรัพยEสินของทางราชการและประชาชน 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : ทรัพยEสินของทางราชการและประชาชนได4รับการคุ4มครอง 
 
 4.2 แผนงานรักษาความสงบ 

1.  โครงการตั้งจุดตรวจเพ่ือปWองกัน และแก4ไขป>ญหาจราจรช�วงเทศกาลต�างๆ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
100,000  บาท วงเงินตามสัญญา  19,720.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  80,280.00  บาท 

4. ยุทธศาสตรด�านสังคมและส งเสริมคุณภาพชีวิต 



หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล งานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลเชิงปริมาณ : ตั้งจุดตรวจเพ่ือปWองกัน และแก4ไขป>ญหาจราจรช�วงเทศกาลวันข้ึนปAใหม� จํานวน 7 วัน 

และช�วงวันสงกรานตE 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนเดินทางสัญจรด4วยความปลอดภัย 

2.  โครงการเพ่ิมศักยภาพ อปพร. งบประมาณตามเทศบัญญัติ  100,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
89,505.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  10,495.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล งานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลเชิงปริมาณ : จัดอบรมให4ความรู4แก� อปพร. หัวข4อ เช�น การใช4สัญญาณมือ ฯ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

และจังหวัดนครปฐม จํานวน 45 คน ในวันท่ี 26 – 27 ส.ค. 2560 
ผลเชิงคุณภาพ : อปพร. ได4ฝvกอบรมมีความรู4ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 

3.  โครงการฝvกซ4อมแผนปฏิบัติการ ในการปWองกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจําปA 2560. งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ  50,000  บาท วงเงินตามสัญญา  16,139.97  บาท งบประมาณคงเหลือ  33,860.03  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล งานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลเชิงปริมาณ : ฝvกอบรม พนักงานปWองกันเทศบาลตําบลเมืองแกลงร�วมกับพนักงานปWองกันของเทศบาลต�างๆ  

จํานวน 90 คน ณ อาคารปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเมืองแกลง และโรงเรียนวัด
พลงช4างเผือก 

ผลเชิงคุณภาพ : พนักงานปWองกันเทศบาลตําบลเมืองแกลงได4ฝvกซ4อมแผนปฏิบัติการ เพ่ือสร4างความพร4อมรับ 
สถานการณEสาธารณภัย 

 
 4.6 แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 

1.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู4เพ่ือสังคมผู4สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  150,000  บาท วงเงินตาม
สัญญา  149,290  บาท งบประมาณคงเหลือ  710  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน 
ผลเชิงปริมาณ : แลกเปลี่ยนเรียนรู4เพ่ือสังคมผู4สูงอายุ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอ�างทอง ในระหว�าง 

วันท่ี 13 – 15 มีนาคม 2560  ผู4เข4าร�วมโครงการ 70 คน  
ผลเชิงคุณภาพ : พัฒนาศักยภาพของกลุ�มผู4สูงอายุให4มีการเรียนรู4 ความสามารถ และประสบการณE  

ในการปฏิบัติงานให4เกิดประโยชนEสูงสุดต�อกลุ�มผู4สูงอายุ 
 
 4.8 แผนงานงบกลาง 

1.  เบ้ียยังชีพผู4ป�วยโรคเอดสE งบประมาณตามเทศบัญญัติ  192,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
188,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  4,000.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา / สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : ผู4ป�วยจํานวน 32 คน ได4รับเบ้ีย 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู4ป�วยได4รับเงิน 
กรอบดําเนินงาน : ดําเนินการจ�ายเงินก�อนวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

2.  เบ้ียยังชีพผู4สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  17,302,800.00  บาท วงเงินตามสัญญา  
16,120,400.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,182,400.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา / สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : ผู4สูงอายุจํานน 2,036 คน ได4รับเบ้ีย 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู4สูงอายุได4รับเงิน 



กรอบดําเนินงาน : ดําเนินการจ�ายเงินก�อนวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

3.  เบ้ียยังชีพผู4พิการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  2,678,400.00  บาท วงเงินตามสัญญา  
2,603,200.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  75,200.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา / สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : ผู4พิการจํานวน 273 คน ได4รับเบ้ีย 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู4พิการได4รับเงิน 
กรอบดําเนินงาน : ดําเนินการจ�ายเงินก�อนวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

4.  โครงการทุนการศึกษาสําหรับ เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู4ด4อยโอกาส งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
250,000  บาท วงเงินตามสัญญา  240,850 บาท งบประมาณคงเหลือ  9,150  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา / สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : ให4ทุนการศึกษาแก�เด็กด4อยโอกาส 
ผลเชิงคุณภาพ : นักศึกษาท่ีด4อยโอกาสได4รับการศึกษาอย�างเท�าเทียมและเปYนธรรม 
 

 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. โครงการจ4างเหมาบริการ ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ  108,000  บาท วงเงินตามสัญญา  108,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ4าหน4าท่ีรักษาความสะอาด จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : ทําให4เกิดภาพลักษณEท่ีดเีมื่อประชาชนเข4ามารับบริการ 

2. โครงการจ4างเหมาบริการ ดูแลรักษาความสะอาดหมู�อาคารลดโลกร4อน งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
108,000  บาท วงเงินตามสัญญา  108,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ4าหน4าท่ีรักษาความสะอาด จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : หมู�อาคารลดโลกร4อน มีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : ทําให4เกิดภาพลักษณEท่ีดเีมื่อประชาชนเข4ามารับบริการ 

3. โครงการจ4างเหมาบริการ ดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห4องสมุด) งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ  108,000  บาท วงเงินตามสัญญา  108,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ4าหน4าท่ีรักษาความสะอาด จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : อาคารหอประวัติ (อาคารห4องสมุด) มีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : ทําให4เกิดภาพลักษณEท่ีดีเมื่อประชาชนเข4ามารับบริการ 

 5.4 แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกท่ีเน4นประชาชนเปYนศูนยEกลาง เทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําปAงบประมาณ 

2559 (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  93,700.00  บาท วงเงินตามสัญญา  93,700.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 



ผลเชิงปริมาณ : ได4รถจักรยานยนตEพ�วงข4างพร4อมเครื่องเสียง จํานวน 1 คัน 
ผลเชิงคุณภาพ : มีรถใช4ในการประชาสัมพันธEข�าวสารเพ่ิมข้ึน 

2.  โครงการจ4างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ  ทําความสะอาดและ พัฒนา
สภาพแวดล4อม ณ  ศูนยEการเรียนรู4ฯ และ ศูนยEควบคุมคุณภาพมูลฝอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ  3,564,000.00  บาท วงเงิน
ตามสัญญา  3,469,500.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  94,500.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : จ4างบุคคลมาดําเนินการคัดแขยะขยะทําความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล4อมฯ  
   จํานวน 33 คน ณ  ศูนยEการเรียนรู4ฯ และ ศูนยEควบคุมคุณภาพมูลฝอย 
ผลเชิงคุณภาพ : ลดปริมาณขยะก�อนลงหลุมฝ>งกลบ 

3. โครงการอนุรักษEแม�นํ้าประแส งบประมาณตามเทศบัญญัติ  90,000  บาท วงเงินตามสัญญา  17,175  
บาท งบประมาณคงเหลือ  72,825  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดอบรมในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  

โดยวิทยากรจากศูนย+ วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ01งอ2าวไทยฝ01งตะวันออก  
นายขวัญชัย  ปากนํ้า  ตําแหน2งนักวิชาการประมง  มีผูเขาร2วมอบรมจํานวน ๑๖๖ คน อบรมให
ความรูหัวขอ 

๑. สภาพท่ัวไปและการใชประโยชน+จากแม2นํ้าประแส 
๒. ผลกระทบ ป0ญหาท่ีเกิดข้ึนกับแม2นํ้าประแสในป0จจุบัน 
๓. การมีส2วนในการอนุรักษ+และฟABนฟูแม2นํ้าประแส 
๔. วิธีการตรวจวัดคุณภาพแม2นํ้าประแสเบ้ืองตนและกิจกรรมของนักสบืสายนํ้า 

และมีกิจกรรมใหผูเขาอบรมแบ2งกลุ2มทํากิจกรรมระดมสมองหาแนวทางปCองกันและแกไขป0ญหา
แม2นํ้าประแสเสื่อมโทรม 

ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู4 ความเข4าใจ จิตสํานึกในการอนุรักษEแม�นํ้าประแส 
4. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร�อย Clean Food Good Taste งบประมาณตามเทศบัญญัติ  80,000  

บาท วงเงินตามสัญญา  45,675  บาท งบประมาณคงเหลือ  34,325  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดอบรมใหความรูมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร และกิจกรรมการตรวจสถาน 

ประกอบการตามแบบตรวจของกรมอนามัยทางด4านกายภาพและการตรวจสอบความสะอาดของ
แบคทีเรียโดยใช4ชุดทดสอบ SI – 2 มีรานผ2านเกณฑ+จํานวน ๒๐ ราน   

ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนได4ใช4บริการร4านอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานด4านสุขาภิบาลอาหาร 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : มีร4านท่ีไม�ผ�านเกณฑE ควรให4การอบรมเพ่ิมเติม 

5. โครงการคุ4มครองผู4บริโภคด4านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส�ใจสุขภาพ  งบประมาณตามเทศบัญญัติ  60,000  
บาท วงเงินตามสัญญา  40,430  บาท งบประมาณคงเหลือ  19,570  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดอบรมในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองแกลง ช้ัน ๓ 

โดยวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแกลง นายเมธา ธรรมโชติ  ตําแหน2งเจาพนักงาน
สาธารณสุขชํานาญงาน  มีผูเขาร2วมอบรมจํานวน ๑๐๒ คน อบรมใหความรูหัวขอ 

๑. พระราชบัญญัติอาหาร  
๒. ประเภทและอันตรายของสารปนเปABอนในอาหาร 
๓. วิธีการสังเกตและการเลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดภัย 



๔. วิธีใชชุดทดสอบในการตรวจหาสารปนเปABอนในอาหารและการฝGกปฏิบัติใชชุดทดสอบภยัเงียบ
และอันตรายจากการบรโิภคอาหารท่ีบรรจุกล2องโฟม 

ผลเชิงคุณภาพ : มีความรู4 ความเข4าใจเก่ียวกับอันตรายจากสารปนเป��อนในอาหาร 
6. โครงการปWองกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ4า งบประมาณตามเทศบัญญัติ  70,000  บาท วงเงินตาม

สัญญา  65,600  บาท งบประมาณคงเหลือ  4,400  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : ออกบริการฉีดวัคซีนปWองกันโรคพิษสุนัขบ4าให4กับสุนัข-แมว และสัตวEเลี้ยงต�างๆ ท่ีมี 

ความเสี่ยงในการเปYนโรคพิษสุนัขบ4า เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ4าท้ังในคนและสัตวE โดย
ไม�เสียค�าธรรมเนียม ตามชุมชนต�างๆจํานวน 13 ชุมชน โดยกําหนดเริ่มโครงการในวันท่ี 24-28 
เมษายน 2560 รวมฉีดวัคซีน จํานวน 1,613 ตัว 

ผลเชิงคุณภาพ : ปWองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ4า เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
7. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนดอนมะกอก 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบาน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

8. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนพลงช4างเผือก 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบาน เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจนํ้าตาลพรอมแถบวัดนํ้าตาลไวบริการ 

ประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

9. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนาถ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบานและเครื่องวัดความดัน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

10. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองแหวน 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบานและเครื่องวัดความดัน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

11. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนโพธ์ิทอง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบาน เครื่องช่ังนํ้าหนัก และเครื่องตรวจนํ้าตาลพรอมแถบวัดนํ้าตาล 

ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

12. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนมาบใหญ� 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  



ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบานและเครื่องวัดความดัน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

13. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนสุนทรโวหาร 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบานและเครื่องวัดความดัน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

14. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองกระโดง 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบานและเครื่องวัดความดัน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

15. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนแหลมยาง – 
ในยาง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบาน และเครื่องตรวจนํ้าตาลพรอมแถบวัดนํ้าตาลไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

16. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนแกลงแกล4ว
กล4า งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบานและเครื่องวัดความดัน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

17. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองควายเขา
หัก งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบาน ไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 

18. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให4 บริการเบ้ืองต4นของ ศูนยEบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองแตงโม 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,500 บาท วงเงินตามสัญญา 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
ผลเชิงปริมาณ : จัดเตรียมยาสามัญประจําบาน เครื่องช่ังนํ้าหนัก และเครื่องวัดความดันไวบริการประชาชนในชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4สุขภาพสมบูรณEแข็งแรง 
 
 5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะเพ่ือลดค�าใช4จ�ายและลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล4อมและ
ประชาชน (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  193,800.00  บาท วงเงินตามสัญญา  193,800.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : ได4รถจักรยานยนตEชนิดพ�วงข4าง จํานวน 3 คัน 
ผลเชิงคุณภาพ : การเก็บขยะทําได4อย�างท่ัวถึง และประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงในการจัดเก็บขยะ 



2. โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  80,000.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  43,850.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  36,150.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในวันเด็กแห�งชาติ จํานวน 1 ครั้ง และ ศึกษาดูงาน  
   ณ หมู�บ4านเอ้ืออาทรระยอง (วังหว4า) จํานวน 1 ครั้ง 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชน เด็ก รู4จักการคัดแยกขยะเพ่ิมมากข้ึน 

3.  โครงการจ4างเอกชนทําความสะอาดถนน จํานวน  4  เส4น รวมซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
1,110,400.00 บาท วงเงินตามสัญญา  1,110,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 400.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : ทําความสะอาดถนน จํานวน 4 เส4น รวมซอย 
ผลเชิงคุณภาพ : พ้ืนท่ีถนนมีความสะอาดตาหน4ามอง 

4.  โครงการจ4างเอกชนทําความสะอาดถนน  จํานวน 11 เส4น รวมซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
1,778,500.00 บาท วงเงินตามสัญญา  1,778,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ  500.00 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : ทําความสะอาดถนน  จํานวน 11 เส4น รวมซอย 
ผลเชิงคุณภาพ : พ้ืนท่ีถนนมีความสะอาดตาหน4ามอง 

5.  โครงการจ4างเหมาเอกชน ดูแลรักษาเกาะกลางและสวนหย�อมของ เทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ  4,052,900.00  บาท วงเงินตามสัญญา  3,896,584.80  บาท งบประมาณคงเหลือ  146,315.20  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปริมาณ : จํานวน 5 โครงการย�อย พ้ืนท่ีรวม 116,348 ตร.ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ภูมิทัศนEของบ4านเมืองดูสวยงามเปYนระเบียบ 
สภาพก�อนดําเนินการ : มีหญ4าข้ึนรกรุงรังไม�สวยงาม 
สภาพหลังดําเนินการ : ต4นไม4และหญ4าได4รับการตัดแต�งดูแลมีความสวยงามเปYนระเบียบ 

6.  โครงการอนุรักษEพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  150,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา  0  บาท งบประมาณคงเหลือ  
150,000 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง  งานสวนฯ 
ผลเชิงปริมาณ : ดําเนินการแต�งตั้งคําสั่ง จึงมิได4เบิกจ�ายงบประมาณ 

ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : โอนงบประมาณไปต้ังจ�ายรายการใหม�โครงการปรับปรุง 
ลานพ้ืนระเบียงศาลาเก4าเหลี่ยม แต�สภาฯ ไม�ได4อนุมัติ 

7.  โครงการปลูกป�าชายเลนและปล�อยพันธุEสัตวE นํ้า เฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
100,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา  40,105.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  59,895.00 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง  งานสวนฯ 
ผลเชิงปริมาณ : ปลูกต4นโกงกาง , ต4นประสัก จํานวน 1,500 ต4น และปล�อยพันธุEปลา จํานวน 5,000 ตัว 
ผลเชิงคุณภาพ : ฟ��นฟูป�าชายเลนและพันธุEสัตวEนํ้าให4กลับคืนสู�ธรรมชาติ 
สภาพก�อนดําเนินการ : ต4นโกงกางมีจํานวนน4อย 
สภาพหลังดําเนินการ : ต4นไม4และหญ4าได4รับการตัดแต�งดูแลมีความสวยงามเปYนระเบียบ 

8.  โครงการปลูกหญ4าแฝก อนุรักษEดินและนํ้า "สานต�อท่ีพ�อทํา" งบประมาณตามเทศบัญญัติ  50,000.00  
บาท วงเงินตามสัญญา  44,650.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  5,350.00 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองช�าง  งานสวนฯ 



ผลเชิงปริมาณ : ปลูกหญ4าแฝกไม�น4อยกว�า 30,000 ต4น ระยะทางไม�น4อยกว�า 1,500 เมตร 
ผลเชิงคุณภาพ : สามารถปWองกันการพังทลายของดินบริเวณริมแม�นํ้าประแส 
สภาพก�อนดําเนินการ : ริมตลิ่งเปYนคันดินแนวยาวท่ีได4ขุดลอกเอาดินมากองไว4 
สภาพหลังดําเนินการ : ปลูกหญ4าแฝกแนวคันดินริมตลิ่งแม�นํ้าประแส ระยะทาง 1,930 เมตร 
 
 5.8 แผนงานงบกลาง 

1.  เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล4อม งบประมาณตามเทศบัญญัติ  300,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา  
240,446.55  บาท งบประมาณคงเหลือ  59,553.45  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : มีการจัดส�งเงินสมทบตามกําหนดร4อยละ 3.5 ของราคาค�ากําจัดขยะ 
ผลเชิงคุณภาพ : มีการส�งเงินตามกําหนดทุกปA 

2.  ค�าใช4จ�ายกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ท4องถ่ินหรือระดับพ้ืนท่ี งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
427,500.00  บาท วงเงินตามสัญญา  407,970.00  บาท งบประมาณคงเหลือ 19,530.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
ผลเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมสนับสนุนกลุ�มออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โยคะ (บําบัด) บริเวณหอประชุมสมาคมพุทธ 

ศาสตรEสงเคราะหE และบริเวณศาลาแหลมท�าตะเคียน  กิจกรรมยืดเส4น (จิงกังกง) และรําไม4พลองปWา
บุญมี บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ลีลาศเดี่ยว ไลนEแดนซE   บริเวณศูนยEศสมช.
สารนารถ บริเวณลานกีฬาสุนทรโวหาร ประเภทแอโรบิคซูมบ4า บริเวณชุมชนมาบใหญ� โครงการ
ปWองกันและควบคุมไข4เลือดออก โครงการส�งเสริมสุขภาพ “ใส�โปรแกรมออกกําลังกายให4ชีวิต” 
โครงการนารีมีสุขห�างไกลปลอดภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต4านม โครงการส�งเสริมสุขภาพ
ผู4สูงอายุ (กิจกรรม ประเมินสุขภาพและคัดกรองโรคในผู4สูงอายุ)  โครงการสนับสนุนกลุ�มออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพด4วยแอโรบิค โครงการสนับสนุนกลุ�มออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในชุมชนหนองควาย
เขาหัก  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการว�ายนํ้าเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยจากนํ้า  
โครงการสนับสนุนการออกกําลังกายด4วยลีลาศ  โครงการมวยไทยร�วมใจห�างไกลจากยาเสพติด  
โครงการให4ความรู4แก�ผู4สูงอายุตามหลักสูตร 9 อ.   

ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณEแข็งแรงมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  งบประมาณตามเทศบัญญัติ  22,000.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  20,490.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,510.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน 
ผลเชิงปริมาณ : จัดประชาคมท4องถ่ินระดับชุมชน และระดับตําบล 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ได4ทราบข4อมูลความต4องการของประชาชน ใช4ในการจัดแผนพัฒนาท4องถ่ิน , เพ่ิมเติม/ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท4องถ่ิน 

2. โครงการจัดซ้ือตู4สาขาโทรศัพทE พร4อมติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ  81,800.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  81,106.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  694.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน 
ผลเชิงปริมาณ : ตู4สาขาโทรศัพทE จํานวน 1 ชุด 12 สายนอก 48 สายใน 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนและพนักงานติดต�อภายในและภายนอกสะดวกมากยิ่งข้ึน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 



ป>ญหาหรืออุปสรรค : ประสานงานระหว�างผู4รับจ4าง องคEการโทรศัพทE ค�อนข4างยาก เพราะใช4ศัพทEเทคนิค  
   ซ่ึงกองวิชาการและแผนงาน  ไม�มีเจ4าหน4าท่ีท่ีเข4าใจระบบ 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : กองวิชาการและแผนงาน ได4ส�งมอบตู4โทรศัพทEให4เปYนความ 

รับผิดชอบดูแลกับทางสํานักปลัดเทศบาล เพ่ือความสะดวกใน
การดูแลระบบสายภายในของสํานักงาน 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรของพนักงานเทศบาล ตําบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
200,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา  15,690.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  184,310.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : อบรมให4ความรู4ผู4บริหาร / สมาชิก พนักงาน จํานวน 175 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือเพ่ิมความรู4ประสบการณEและสร4างจิตสํานึกด4านคุณธรรม/จริยธรรม 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : บุคลากรของเทศบาลฯ บริการประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

4.  โครงการอบรมร�วมใจ ประหยัดไฟฟWา งบประมาณตามเทศบัญญัติ  70,000.00  บาท วงเงินตามสัญญา  
65,760.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  4,240.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : มีนักเรียนเข4าร�วมโครงการ จํานวน 260 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียนท่ีเข4าร�วมโครงการมีความรู4 ความเข4าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟWา 
ภายหลังการดําเนินการแล4วเสร็จ : นักเรียนท่ีเข4าร�วมโครงการมีจิตสํานึกต�อการใช4พลังงานไฟฟWา 

5.  โครงการเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร งบประมาณตามเทศบัญญัติ  93,600.00  บาท วงเงินตามสัญญา  
93,600.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : มีเครื่องถ�ายเอกสาร ใช4ในสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัวสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

6.  โครงการสํารวจความพึงพอใจ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  25,000  บาท วงเงินตามสัญญา  0  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  25,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : มีรูปเล�มผลการสํารวจ จํานวน 3 เล�ม และแผ�นบันทึกข4อมูล จํานวน 1 แผ�น 
ผลเชิงคุณภาพ : ได4ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาติดต�อราชการท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

7. โครงการรณรงคE เชิญชวนและส�งเสริม การชําระภาษี งบประมาณตามเทศบัญญัติ  30,000.00  บาท 
วงเงินตามสัญญา  24,820.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  5,180.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง 
ผลเชิงปริมาณ : ผู4อยู�ในข�ายผู4เสียภาษีมาชําระภาษีเกินร4อยละ 70 ของผู4อยู�ในข�าย 
ผลเชิงคุณภาพ : เทศบาลมีรายได4เพ่ิมข้ึนและเทศบาลจัดเก็บภาษีได4อย�างครบถ4วนถูกต4อง เปYนธรรม 

8. โครงการรณรงคEประหยัดนํ้ามัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 30,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 0 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  30,000.00 บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง 
ผลเชิงปริมาณ : ดําเนินการเก็บรวบรวมข4อมูลปริมาณการใช4นํ้ามัน แต�ไม�ได4ดําเนินการอบรม จึงไม�ได4เบิกจ�าย 
ผลเชิงคุณภาพ : นําข4อมูลมาวิเคราะหEอัตราการใช4นํ้ามันเทียบกับข4อมูลในอดีต 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : จึงโอนงบประมาณไปตั้งจ�ายรายการใหม�  จัดซ้ือครุภัณฑE
สํานักงาน 

9. เงินอุดหนุนโครงการศูนยEข4อมูล ข�าวสารการซ้ือ/จ4าง ขององคEกร ปกครองส�วนท4องถ่ิน  งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 15,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 15,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 



หน�วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง 
ผลเชิงปริมาณ : อุดหนุนให4องคEการบริหารส�วนตําบลทางเกวียน 1 ครั้ง 
ผลเชิงคุณภาพ : เปYนการเปPดเผย อํานวยความสะดวก ข�าวสารการจัดซ้ือ / จ4าง อย�างโปร�งใส 

10.  เครื่องโทรสาร (สํานักปลัด) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  30,000.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  26,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  4,000  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : ได4เครื่องโทรสารชนิดเลเซอรE จํานวน ๑ เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

11.  จัดซ้ือรถจักรยานพร4อมพ�วงข4าง (สํานักปลัด) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  36,000.00  
บาท วงเงินตามสัญญา  30,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  6,000.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : ได4รถจักรยานพร4อมพ�วงข4าง จํานวน 6 คัน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ประชาชนมีรถจักรยานใช4ในการออกกําลังกาย 

12.  เครื่องบันทึกเสียงระบบเท4าเหยียบ (สํานักปลัด) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 40,000  บาท 
วงเงินตามสัญญา  40,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : ได4เครื่องบันทึกเสียงระบบเท4าเหยียบ จํานวน 1 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

13.  จอรับภาพโปรเจคเตอรE แบบขาตั้ง ขนาดไม�น4อยกว�า ๔๐ น้ิว (สํานักปลัด) (กันเงิน 59) งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ  4,000  บาท วงเงินตามสัญญา  3,500  บาท งบประมาณคงเหลือ  500  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : จอรับภาพโปรเจคเตอรE แบบขาตั้ง ขนาดไม�น4อยกว�า ๔๐ น้ิว จํานวน 1 อัน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

14. โครงการติดตั้งปWายบอกเส4นทางและสถานท่ี จํานวน ๙ ชุด (สํานักปลัด) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ  55,500  บาท วงเงินตามสัญญา  55,500  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : ได4ปWายบอกเส4นทางและสถานท่ี จํานวน ๙ ชุด  
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ประชาชนเดินทางด4วยความสะดวกและรวดเร็ว 

15. ปWายบอกสถานท่ีและเส4นทาง (ข4อความ ๒ ด4าน) (สํานักปลัด) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
33,000  บาท วงเงินตามสัญญา  33,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล 
ผลเชิงปริมาณ : ได4ปWายบอกสถานท่ีและเส4นทาง (ข4อความ ๒ ด4าน) จํานวน 2 ปWาย 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4ประชาชนเดินทางด4วยความสะดวกและรวดเร็ว 

16. จัดซ้ือตู4เหล็กเก็บเอกสาร  ๒ บาน (วิชาการ2) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  6,300  บาท 
วงเงินตามสัญญา  5,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,300  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน 
ผลเชิงปริมาณ : ตู4เหล็กจํานวน 1 ตู4 
ผลเชิงคุณภาพ : งานนิติการ มีตู4ไว4สําหรับเก็บเอกสาร 

17. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรEโนgตบุgค (วิชาการ) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  21,000  บาท 
วงเงินตามสัญญา  19,850  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,150  บาท 



หน�วยงานรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน 
ผลเชิงปริมาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : งานวิเคราะหEฯ มีเครื่องมือเครื่องใช4เพ่ือทํางานได4อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1.  จัดซ้ือเครื่องหาบหามขนาด ไม�น4อยกว�า ๑๕ แรงม4า (ปWองกัน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
235,400.00  บาท วงเงินตามสัญญา  233,500.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,900.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล  งานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลเชิงปริมาณ : ได4เครื่องหาบหามขนาด ไม�น4อยกว�า ๑๕ แรงม4า จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 6.3 แผนงานการศึกษา 

1.  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ควบคุมด4วยรีโมท
ขนาด ไม�น4อยกว�า 24,000 BTU  เบอรE 5 (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  180,000 บาท วงเงินตามสัญญา  
180,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : ได4เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน จํานวน 6 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

2.  โตgะ เก4าอ้ี  สําหรับครู (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  21,000  บาท วงเงินตาม
สัญญา  21,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : ได4โตgะ เก4าอ้ี  สําหรับครู จํานวน 3 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : ครูมีอุปกรณEในการปฏิบัติงานและสอนได4อย�างสะดวก 

3.  ตู4เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  25,000  บาท วงเงิน
ตามสัญญา  25,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : ได4ตู4เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 5 ตู4 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

4.  เครื่องเคลือบบัตร (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  15,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
12,500  บาท งบประมาณคงเหลือ  2,500  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : มีเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

5.  ช้ันวางรองเท4า (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  20,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
20,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : ได4ช้ันวางรองเท4า จํานวน 5 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

6.  โตgะม4าหินอ�อนพร4อมเก4าอ้ี (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  25,000  บาท วงเงิน
ตามสัญญา  25,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 



หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : ได4โตgะม4าหินอ�อนพร4อมเก4าอ้ี จํานวน 5 ชุด  
ผลเชิงคุณภาพ : นักเรียน ผู4ปกครองและครูมีท่ีน่ังพักผ�อน และอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงาน 
   และการเรียนการสอน 

7.  โตgะหน4าขาว ขนาด  ๑๘๐x๗๕x๗๐ ซม. (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  48,000  
บาท วงเงินตามสัญญา  48,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : ได4โตgะหน4าขาว ขนาด  ๑๘๐x๗๕x๗๐ ซม. จํานวน 20 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

8.  บอรEดประชาสัมพันธE (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  6,000  บาท วงเงินตาม
สัญญา  4,990  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,010.00  บาท 
หน�วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปริมาณ : ได4บอรEดประชาสัมพันธE จํานวน 1 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

9.  โตgะ เก4าอ้ี  สําหรับนักเรียน (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  28,000.00  บาท 
วงเงินตามสัญญา  28,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4โตgะ เก4าอ้ี  สําหรับนักเรียน จํานวน 20 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การเรียนการสอน 

10.  จัดซ้ือเครื่องตัดหญ4า แบบเข็น (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  13,000.00  บาท 
วงเงินตามสัญญา  13,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4เครื่องตัดหญ4า แบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนได4มีเครื่องมืออุปกรณEในการดูแลสภาพแวดล4อมภูมิทัศนEของโรงเรียนให4สวยงาม 

11.  เตียงปฐมพยาบาลเบ้ืองต4น (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  18,000  บาท วงเงิน
ตามสัญญา  18,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4เตียงปฐมพยาบาลเบ้ืองต4น จํานวน 3 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวก นักเรียนและครูได4นอนพักรักษาตัวเมื่อป�วย 
   ในช�วงเวลาราชการ 

12.  เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข�ง มอเตอรEไฟฟWาสูบนํ้าได4 ๔๕๐ ลิตร/นาที  (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ  11,000  บาท วงเงินตามสัญญา  11,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข�ง มอเตอรEไฟฟWา จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

13. จัดซ้ือโตgะเก4าอ้ีสําหรับ คอมพิวเตอรE (กันเงิน59)(โรงเรียน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  37,200  บาท 
วงเงินตามสัญญา  37,200  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4โตgะเก4าอ้ีสําหรับ คอมพิวเตอรE จํานวน 12 ชุด 



ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

14. เครื่องคอมพิวเตอรE จํานวน 10 ชุด (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  160,000  
บาทวงเงินตามสัญญา  149,500  บาท งบประมาณคงเหลือ  10,500  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4คอมพิวเตอรE จํานวน 10 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

15. จัดซ้ือเครื่องพิมพE  Multifunction  ชนิดเลเซอรE/ชนิด LED สี (โรงเรียน) (กันเงิน 59) งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ  17,000  บาท วงเงินตามสัญญา  16,500  บาท งบประมาณคงเหลือ  500  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4เครื่องพิมพE Multifunction  ชนิดเลเซอรE/ชนิด LED สี  
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

16. จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ จํานวน 10 เครื่อง  (กันเงิน 59) (โรงเรียน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  32,000  
บาท วงเงินตามสัญญา  21,900  บาท งบประมาณคงเหลือ  10,100  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4เครื่องสํารองไฟ จํานวน 10 เครื่อง   
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

17. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน พร4อมติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ  81,800  บาท วงเงิน
ตามสัญญา  79,800  บาท งบประมาณคงเหลือ  2,000  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน พร4อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง   
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

18. จัดซ้ือพัดลมโคจร ขนาดไม�น4อย กว�า 16 น้ิว พร4อมติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ  66,000  บาท 
วงเงินตามสัญญา  56,452  บาท งบประมาณคงเหลือ  9,548  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4พัดลมโคจร ขนาดไม�น4อย กว�า 16 น้ิว พร4อมติดตั้ง จํานวน 44 ตัว 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

19. จัดจ4างทํากระดานไวทEบอรEด พร4อมบอรEดชันอ4อย งบประมาณตามเทศบัญญัติ  76,000  บาท วงเงินตาม
สัญญา  75,200  บาท งบประมาณคงเหลือ  800  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4กระดานไวทEบอรEด พร4อมบอรEดชันอ4อย จํานวน 8 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

20. จัดซ้ือโตgะญี่ปุ�นทรงสี่เหลี่ยม  ทําจากไม4ยางพารา งบประมาณตามเทศบัญญัติ  58,000  บาท วงเงินตาม
สัญญา  57,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4โตgะญีปุ่�นทรงสี่เหลี่ยม  ทําจากไม4ยางพารา จํานวน  10 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

21. จัดซ้ือโตgะ เก4าอ้ี นักเรียน อนุบาลทําจากไม4ยางพารา งบประมาณตามเทศบัญญัติ  80,000  บาท วงเงิน
ตามสัญญา  79,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000  บาท 



หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4โตgะ เก4าอ้ี นักเรียน อนุบาลทําจากไม4ยางพารา จํานวน  10 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

22. จัดจ4างทําผ4าม�านพร4อม อุปกรณEและติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ  94,500  บาท วงเงินตามสัญญา  
87,053  บาท งบประมาณคงเหลือ  7,447  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา  งานโรงเรียน 
ผลเชิงปรมิาณ : ได4ผ4าม�านพร4อม อุปกรณEและติดตัง้ จํานวน  27 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 
 
 6.4 แผนงานสาธารณสุข 

1.  รถจักรยานยนตE ขนาด  ๑๒๕ ซีซี (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  53,000  บาท 
วงเงินตามสัญญา  51,200  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,800  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม แ 
ผลเชิงปรมิาณ : รถจักรยานยนตE ขนาด  ๑๒๕ ซีซี จํานวน 1 คัน 
ผลเชิงคุณภาพ : มีรถจักรยานยนตEในการติดต�อประสานงานได4สะดวกยิ่งข้ึน 

2. เครื่องพิมพEแบบฉีดหมึก (Inkjet printer) (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  4,300  
บาท วงเงินตามสัญญา  3,850  บาท งบประมาณคงเหลือ  450  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานบริหารฯ 
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องพิมพEแบบฉีดหมึก (Inkjet printer)  จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงาน 

3. เครื่องพิมพEชนิดเลเซอรE ชนิด LED สีแบบ NETWORK (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ  12,000  บาท วงเงินตามสัญญา  11,250  บาท งบประมาณคงเหลือ  750  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานบริหารฯ 
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องพิมพEชนิดเลเซอรE ชนิด LED สีแบบ NETWORK  จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงาน 

4. เครื่องคอมพิวเตอรEสําหรับ งานประมวลผล แบบท่ี 2 (สาธารณสุขฯ) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ  29,000  บาท วงเงินตามสัญญา  28,550  บาท งบประมาณคงเหลือ  450  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานบริหารฯ 
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องคอมพิวเตอรEสําหรับ งานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครือ่ง 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงาน 

5. เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  3,200  บาท 
วงเงินตามสัญญา  2,190  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,010  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานบริหารฯ 
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงาน 

6. โทรทัศนE LED TV ขนาด 32 น้ิว (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  18,000  บาท 
วงเงินตามสัญญา  7,990  บาท งบประมาณคงเหลือ  10,010  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ และงานบริหารฯ 
ผลเชิงปรมิาณ : โทรทัศนE LED TV ขนาด 32 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงาน 



7. จัดซ้ือเครื่องขูดหินนํ้าลายไฟฟWา (Ultrasonic Scaler) (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ  35,000  บาท วงเงินตามสัญญา  33,880  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,120  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องขูดหินนํ้าลายไฟฟWา (Ultrasonic Scaler)  
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานบริการงานด4านทันตกรรม 

8. จัดซ้ือเครื่องบ�มวัสดุด4วยแสงใช4กับวัสดุ ทันตกรรม (Light Curing Unit) (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ  35,000  บาท วงเงินตามสัญญา  33,880  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,120  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องบ�มวัสดุด4วยแสงใช4กับวัสดุ ทันตกรรม (Light Curing Unit) 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานบริการงานด4านทันตกรรม 

9. จัดซ้ือชุด Hand intrument (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  90,000  บาท 
วงเงินตามสัญญา  87,120  บาท งบประมาณคงเหลือ  2,880  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : ชุด Hand intrument 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานบริการงานด4านทันตกรรม 

10. จัดซ้ือยูนิตทําฟ>น (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  438,000  บาท วงเงินตาม
สัญญา  423,504  บาท งบประมาณคงเหลือ  14,4960  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : ยูนิตทําฟ>น 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานบริการงานด4านทันตกรรม 

11. จัดซ้ือเครื่องป>bนและผสมสารอุดฟ>น (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  12,000  
บาท วงเงินตามสัญญา  11,616  บาท งบประมาณคงเหลือ  384  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องป>bนและผสมสารอุดฟ>น 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานบริการงานด4านทันตกรรม 

12. จัดซ้ือรถเข็น งบประมาณตามเทศบัญญัติ  10,000  บาท วงเงินตามสัญญา  10,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : รถเข็น จํานวน 1 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : มีอุปกรณEอํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติงานบริการงานด4านทันตกรรม 

13. จัดซ้ือตู4เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต งบประมาณตามเทศบัญญัติ 9,400 บาท วงเงินตามสัญญา 8,790  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  610  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : ตู4เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู4 
ผลเชิงคุณภาพ : อํานวยความสะดวกแก�มีอุปกรณEการปฏิบัติงานบริการงานด4านทันตกรรม เพ่ือแช�ยาและวัสดุด4าน 

ทันตกรรมท่ีเก็บด4วยความเย็น 
14. จัดซ้ือตู4เหล็กบานกระจก 2 ช้ัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 12,000 บาท วงเงินตามสัญญา 12,000  

บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : ตู4เหล็กบานกระจก 2 ช้ัน จํานวน 3 ตู4 



ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือใช4เก็บบัตรผู4ป�วย (OPD Card) ท่ีมารับการตรวจรักษาด4านทันตกรรม เพ่ือเก็บเครื่องมือทาง 
การแพทยEด4านทันตกรรม 

15. จัดซ้ือเก4าอ้ี งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,700 บาท วงเงินตามสัญญา 1,700  บาท งบประมาณ
คงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : เก4าอ้ี จํานวน 1 ตัว 
ผลเชิงคุณภาพ : อํานวยความสะดวกแก�มีอุปกรณEการปฏิบัติงาน 

16. จัดซ้ือโตgะไม4 งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,500 บาท วงเงินตามสัญญา 1,500  บาท งบประมาณ
คงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : โตgะไม4 จํานวน 1 ตัว 
ผลเชิงคุณภาพ : อํานวยความสะดวกแก�มีอุปกรณEการปฏิบัติงาน ใช4สําหรับเจาะเลือดผู4ป�วยเพ่ือส�งตรวจ 

17. จัดซ้ือเก4าอ้ี 3 แถว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 26,600 บาท วงเงินตามสัญญา 26,600  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : เก4าอ้ี 3 แถว จํานวน 14 ชุด 
ผลเชิงคุณภาพ : อํานวยความสะดวกแก�ประชาชนน่ังรอรับบริการตรวจรักษา 
 

18. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 18,000 BTU  พร4อม
ติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ  28,600 บาท วงเงินตามสัญญา 26,390  บาท งบประมาณคงเหลือ  2,210  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานศูนยEบริการสาธารณสุขฯ  
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 18,000 BTU  พร4อมติดตั้ง  

จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : อํานวยความสะดวกแก�ประชาชนน่ังรอรับบริการตรวจรักษาฯ ให4ติดห4องส�งเสริมสุขภาพของ 
   อาคารศูนยEบริการฯ 
 
 6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.  รถจักรยานยนตE ขนาด  ๑๒๕ ซีซี (สาธารณสุข) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  53,000  บาท 
วงเงินตามสัญญา  51,200  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,800  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ผลเชิงปรมิาณ : รถจักรยานยนตE ขนาด  ๑๒๕ ซีซี จํานวน 1 คัน 
ผลเชิงคุณภาพ : มีรถจักรยายนตEในการติดต�อประสานงานได4สะดวกยิ่งข้ึน 

2. จัดซ้ือตู4เช่ือม ขนาดไม�ต่ํากว�า 200 แอมป\ (ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  4,450  บาท 
วงเงินตามสัญญา  4,450  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

3. จัดซ้ือแท�นตัดไฟเบอรE ขนาด ไม�ต่ํากว�า ๑๔" (ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  4,200.00  
บาท วงเงินตามสัญญา  4,200.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 



หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

4.  จัดซ้ือเครื่องเจียรE ขนาดไม�ต่ํา กว�า ๔ น้ิว (ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  2,950.00  
บาท วงเงินตามสัญญา  2,950.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

5.  จัดซ้ือสว�านไฟฟWา ๓/๘ น้ิว (ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  1,650.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  1,650.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

6. จัดซ้ือสว�านไฟฟWากระแทกปรับได4 (ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  2,890.00  บาท 
วงเงินตามสัญญา  2,890.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

7.  จัดซ้ือเลื่อยวงเดือน ๗ น้ิว (ช�าง) (กันเงิน 59)  งบประมาณตามเทศบัญญัติ  4,250.00  บาท วงเงินตาม
สัญญา  4,250.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

8. จัดซ้ือกบไฟฟWา ๓ น้ิว (ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  9,900  บาท วงเงินตามสัญญา  
9,900  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

9. จัดซ้ือตู4เช่ือมไฟฟWา  ขนาดไม�ต่ํากว�า ๕๐๐ แอมป\ (ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
22,500  บาท วงเงินตามสัญญา  22,500  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 

10.  จัดซ้ือเลื่อยโซ�ยนตE (เครื่องยนตE เบนซิน ๒ จังหวะ ไม�น4อยกว�า ๒ แรงม4า แผ�นบังคับโซ� ไม�น4อยกว�า ๑๒ น้ิว) 
(ช�าง) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  12,000.00 บาท  วงเงินตามสัญญา 12,000.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  
บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองช�าง 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 



11.  จัดซ้ือตู4เช่ือมไฟฟWา  ขนาดไม�ต่ํากว�า 25๐ วัตตE (สาธารณสุขฯ) (กันเงิน 59) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  
10,000.00 บาท  วงเงินตามสัญญา 8,500.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  1,500  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : สาธารณสุขฯ 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล�องตัว สะดวกรวดเร็ว 
 
 6.6 แผนงานสร4างความเข4มแข็งชุมชน 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู4นําชุมชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ  400,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
145,080  บาท งบประมาณคงเหลือ  284,920  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน 
ผลเชิงปรมิาณ : จัดอบรมในวันท่ี 14 มิ.ย. 60 ณ สนง.เทศบาลฯ และศึกษาดูงาน ระหว�างวันท่ี 15-16 มิ.ย.60  

ณ จ.เพชรบุรี มีผู4เข4าร�วมโครงการ จํานวน 68 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู4เข4าร�วมโครงการสามารถนําความรู4 ความสามารถในการศึกษาดูงานไปปรับใช4ในชุมชนได4 

2.  โครงการสํารวจและจัดเก็บข4อมูลพ้ืนฐาน  งบประมาณตามเทศบัญญัติ  50,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
0  บาท งบประมาณคงเหลือ  50,000  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน 
ผลเชิงปรมิาณ : ดําเนินการสํารวจ จํานวน 13 ชุมชน แต�เบิกจ�ายกับอําเภอแกลง 
ผลเชิงคุณภาพ : กรมพัฒนาชุมชนได4ข4อมูลพ้ืนฐานท่ีถูกต4องไปประมวลผล 
ข4อสังเกต ข4อเสนอแนะ แนวทางการแก4ไข หรือการพัฒนา : จึงโอนงบประมาณไปตั้งจ�ายรายการใหม�  โครงการก�อสร4าง
ห4องนํ้าพร4อมปรับปรุงและต�อเติมหลังคาระแนงเหล็กอาคารห4องสมุด บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา 
 
 6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.  โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ  10,000  บาท วงเงินตามสัญญา  9,876  บาท 
งบประมาณคงเหลือ  124  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ 
ผลเชิงปรมิาณ : ทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด�พระภิกษุสงฆE ในวันท่ี 24 เมษายน 2560 ตั้งแต�เวลา 09.30 น.  

เปYนต4นไป ณ ห4องประชุมสภาเทศบาล ช้ัน 3 สํานักงานเทศบาลฯ และจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนE 
บริเวณถนนสุนทรภู� เริ่มตั้งแต�วงเวียนในไปจนสดุเขตเทศบาล และทําความสะอาดบรเิวณ 
ถนนสายฝ>bงธน เริ่มตั้งแต�สี่แยกตลาดเย็นไปจนถึงแยกถนนสุขุมวิท (แยกถนนโพธ์ิทอง) 

ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือระลึกถึงความสําคัญของวันเทศบาล  เปYนการเช่ือมความสัมพันธE สามัคคีระหว�างพนักงานด4วยกัน  
และร�วมกันทําบุญ บําเพ็ญประโยชนEเพ่ือส�วนรวม 

 
 6.9 แผนงานพาณิชยE  งานกิจการประปา 

1.  เครื่องคอมพิวเตอรE สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 งบประมาณตามเทศบัญญัติ  29,000  บาท วงเงิน
ตามสัญญา  29,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องคอมพิวเตอรEสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จํานวน 1 เครือ่ง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4งานจัดเก็บรายได4มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  เครื่องวัดคลอรีนแบบจานเทียบสี  งบประมาณตามเทศบัญญัติ  10,000  บาท วงเงินตามสัญญา  
5,350  บาท งบประมาณคงเหลือ  4,650  บาท 



หน�วยงานรับผดิชอบ : กองการประปา 
ผลเชิงปรมิาณ : เครื่องวัดคลอรีนแบบจานเทียบสี จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาเบ้ืองต4นได4 
 
 6.10 แผนงานพาณิชยE  งานกิจการสถานธนานุบาล 

1.  จัดซ้ือเครื่องพิมพE Multifunction แบบฉีดหมึก  (Inkjet) งบประมาณตามเทศบัญญัติ  7,700  บาท 
วงเงินตามสัญญา  7,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : สถานธนานุบาล 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วนชนิดแขวน ขนาดไม�น4อยกว�า ๑๘,๐๐๐ BTU งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ  57,200  บาท วงเงินตามสัญญา  52,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  5,200  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : สถานธนานุบาล 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 2 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.  โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพEชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร�ยาว งบประมาณตามเทศบัญญัติ  23,000  
บาท วงเงินตามสัญญา  52,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  5,200  บาท 
หน�วยงานรับผดิชอบ : สถานธนานุบาล 
ผลเชิงปรมิาณ : จํานวน 1 เครื่อง 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 


