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 1.3  แผนงานการศึกษา 
  1.  โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 550,000 บาท วงเงินตามสัญญา 400,718 บาท งบประมาณคงเหลือ 142,282 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา (งานโรงเรียนฯ) 
ปัญหา อุปสรรค : ดําเนินการลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
 
 1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.  โครงการปรับปรุงลานนํ้าพุพร้อมไฟและจัดทําโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ บริเวณ
ทางแยกถนน บ้านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน60) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 300,000 บาท วงเงิน
ตามสัญญา 299,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  1,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : ล้าง,ขัดพ้ืนทราย,ทําความสะอาดล้างกรดเกลือ,ลงเคลือบเงา,ทาสีผนังนอกนํ้าพุ   
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า650 ตร.ม. ล้างทางเท้าด้านหน้าด้านหลัง,ทาสีโครงถักเสาไฟ,ทาสีราวเหล็กกันรถติดต้ังหัวเม็ด,     
ทําโครงป้ายเหล็กตาข่ายประชาสัมพันธ์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 15 ม. สูงไม่น้อยกว่า 5 ม. พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
ผลเชิงคุณภาพ : ภูมิทัศน์ลานนํ้าพุสวยงาม มีโครงป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีมาตรฐาน 
สภาพก่อนดําเนินการ : มีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่สวยงาม 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : มีความสวยงามย่ิงขึ้นและมีสถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่มั่นคงมีมาตรฐาน 

๒.  โครงการก่อสร้างและติดต้ังเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมสความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรส 
โซเดียมขนาด 8x400 วัตต์ บริเวณกม.ที่ 272+525 (หัวสะพานดอนมะกอก หน้าบ้านคุณจํารัส เจริญกิจ)       
(ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงิน 58) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 659,300 บาท วงเงินตามสัญญา 659,300 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : ดําเนินการติดต้ังเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมสความสูง 20 ม. พร้อมติดต้ังดวงโคมชนิด 
ใช้หลอดไฮเพรสโซเดียมขนาด 8x400 วัตต์ จํานวน 1 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี  
ช.41/2558ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 15 ม. สูงไม่น้อยกว่า 5 ม. พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเดินทางทางไปมาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินย่ิงขึ้น มีไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือความสว่างย่ิงขึ้น 
สภาพก่อนดําเนินการ : ประชาชนเดินทางสัญจร ไป-มาไม่สะดวกสบาย เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
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๓.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย 5  
(ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 79,500 บาท วงเงินตามสัญญา 78,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :     กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 28 ม. หรือพ้ืนที่ผิว 
จราจรไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ถนนได้มาตรฐานและเพ่ือให้ประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
สภาพก่อนดําเนินการ : ถนนเก่ามีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ได้ถนนที่มีมาตรฐานประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากย่ิงขึ้น 

  ๔.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านครูสมศักด์ิ (สอนมวย) ถนนสุนทรภู่  
ซอย 7 หลังโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (ชุมชนพลงช้างเผือก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 157,000 บาท วงเงิน
ตามสัญญา 156,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 3.5-4.0 ม. ยาว 69 ม. หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.  
ผลเชิงคุณภาพ : ถนนได้มาตรฐานและเพ่ือให้ประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
สภาพก่อนดําเนินการ : ถนนเก่ามีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ได้ถนนที่มีมาตรฐานประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากย่ิงขึ้น 
 
 1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

1.  โครงการก่อสร้างห้องนํ้าพร้อมปรับปรุงและต่อเติมหลังคาระแนงเหล็กอาคาร 
ห้องสมุดบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (กันเงิน 60) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 3๕๓,๐00 
บาท วงเงินตามสัญญา 3๕2,๐00 บาท งบประมาณคงเหลือ  ๑,๐00 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ  : ห้องนํ้า ค.ส.ล. ขนาด3 x 3 เมตร และระเบียงทางเช่ือม ขนาด 1.5 x 3 เมตร 
และสุขภัณฑ์ในห้องนํ้า พร้อมปรับปรุงและต่อเติมหลังคาระแนงเหล็ก พร้อมมุงแผ่นโพลีคาร์บอเนต จํานวน 1 แห่ง 
ผลเชิงคุณภาพ  : มีห้องนํ้าและสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ และมีระแนงเหล็ก มุงแผ่นโพลี
คาร์บอเนตที่มีคุณภาพ พร้อมต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ 
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๒.  โครงการปรับปรุงทาสีติดกระจกช่องลม อาคารห้องสมุด และขัดพ้ืนทาสีลานไม้ 
เทียม(กันเงิน 60) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๔๔,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๑๔๓,๕๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ  ๕00 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ  : ทาสีอาคารห้องสมุดภายใน - ภายนอก ทั้งหลัง ยกเว้นหลังคา ติดกระจกช่องลม 
จํานวน 9 ช่อง ขัดและทาสีลานไม้เทียมและบริเวณรอบอาคารห้องสมุด 
ผลเชิงคุณภาพ  : อาคารห้องสมุดสวยงาม สะอาด พร้อมต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ 
 
 1.๙ แผนงานงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 

 1.  โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนํ้าประปา บริเวณถนนสุขุมวิท (ฝั่งทิศใต้) บริเวณ
สะพานดําใกล้ร้านเจียวโภชนา ข้ามแม่นํ้าประแส งบประมาณตามเทศบัญญัติ 324,800 บาท วงเงินตามสัญญา 
324,800 บาท งบประมาณคงเหลือ  0 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
สภาพก่อนดําเนินการ : เป็นท่อเหล็ก (GS) ซึ่งผุกร่อนตามระยะเวลา ทําให้บางจุดมีนํ้าประปารั่วไหลตลอดจนเสา
รับท่อได้  ชํารุดเสื่อมสภาพ 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ได้ท่อ S บนดิน ขนาด 200 มม. ความยาว 36 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

 2. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนํ้าประปา บริเวณถนนมาบใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก 
(ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 599,000 บาท วงเงินตามสัญญา 595,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ  4,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
สภาพก่อนดําเนินการ : ท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø ๖ น้ิว ช้ัน ๘.๕ ความยาว ๖๔๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ 

3.  โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 
100 KVA 3 เฟส บริเวณโรงสูบนํ้าแรงสูงใกล้ดับเพลิงและโรงสูบนํ้าดิบคลองวังหว้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
600,000 บาท วงเงินตามสัญญา 600,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการประปา 
สภาพก่อนดําเนินการ : ไม่มีระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : มีระบบจําหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA   
3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 เครื่อง 
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 2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 1.  โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ           
พระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช (กันเงิน ๖๐) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๘๖,๐๖๗ บาท วงเงินตามสัญญา 
๙๘๖,๐๖๗ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสารนารถฯ 
ผลเชิงคุณภาพ : พสกนิกรชาว อ.แกลง ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช โดยทั่วถึงกัน 

 ๒.  ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งบประมาณตาม         
เทศบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา 148,620 บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,380 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดงานบริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลงได้ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 

 ๓.  ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๑๖๔,๑๘๔.๗๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๕,๘๑๕.๓๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดงานบริเวณศาลาต้นโพธ์ิ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลงได้ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 

 ๔.  ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณตาม        
เทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๓,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดงานบริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลงได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารวันขึ้นปีใหม่ 

 5.  โครงการ สืบสานประ เพณี บุญกลาง บ้าน  งบประมาณตามเทศบัญญั ติ      
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๙๓๖,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดงานมหรสพ บริเวณตรอกลุงร่ม ศาลาต้นโพธ์ิ ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม –            
1 เมษายน 2561 มีการแสดงจากชุมชน ชมรมและโรงเรียนต่างๆ 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลงได้ร่วมกิจกรรมแสดงถึงความสามัคคีและทําบุญสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน 
ข้อเสนอแนะ : อยู่ระหว่างกรอกข้อมูลเบิกจ่าย 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรมและประเพณ ี
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6.  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด 

ระยองประจําปี 2561 งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๔,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๘,๕๐๐ บาท งบประมา
คงเหลือ ๕,๕๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : อุดหนุนอ.แกลง จํานวน 1 ครั้ง จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 –          
3 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง จ.ระยอง 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนชาวเมืองแกลง ได้สาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
 
 
  
 3.3 แผนงานการศึกษา 

๑.  โ ค ร งกา ร เ งิ น อุดห นุน  อาหาร เ ส ริมนม  งบประมาณตาม เทศบัญญั ติ      
๖,๒๔๘,๘๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๒,๙๑๘,๘๐๒ บาท งบประมาคงเหลือ ๓,๓๒๙,๙๙๘ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อ.แกลง ได้รับนม 130 วัน แบ่งเป็น นมถุง 100 วัน 
และนมกล่อง 30 วัน จํานวน 1 เทอม 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนมที่ได้มีคุณภาพ 

๒.  โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒,๒๙๒,๐๐๐  
บาท วงเงินตามสัญญา ๖,๑๓๓,๑๐๐ บาท งบประมาคงเหลือ ๖,๑๕๘,๙๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อ.แกลง ได้รบัประทานอาหารกลางวัน ครบ 5 หมู ่
จํานวน 100 วัน 
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
  
 3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา ๑๐๓,๙๓๖ บาท งบประมาคงเหลือ ๙๖,๐๖๔ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์  
ผลเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการ ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค ์
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา กีฬาและนันทนาการ 
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๒.  โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐ บาท วงเงิน 
ตามสัญญา ๗๑,๐๗๖ บาท งบประมาคงเหลือ ๘,๙๒๔ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประวัติเมืองแกลง 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มีเวทีแสดงออกความสามารถด้านดนตรีที่เหมาะสม 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดนตรีที่มีมาตรฐาน 
 
 
 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 1.  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80    
พระพรรษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ 540,000 บาท วงเงินตามสัญญา ๔๖๒,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
๗๘,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 3 คน  
ผลเชิงคุณภาพ : เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ทรัพย์สินของราชการและประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
หมายเหตุ                 : ดําเนินการไปแล้ว 5 เดือน 

 2.  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,000 บาท วงเงินตามสัญญา 54,000 บาท งบประมาณคงเหลือ     
๕๔,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ทรัพย์สินของราชการและประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
หมายเหตุ                 : ดําเนินการไปแล้ว ๖ เดือน 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบ 
1. โครงการต้ังจุดตรวจเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐0,000 บาท วงเงินตามสัญญา 9,541 บาท งบประมาณคงเหลือ 90,459 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด งานป้องกันฯ 
ผลเชิงปริมาณ : จัดจุดตรวจฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  ณ 
ด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลฯ 
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนสุนทรภู่ 
หมายเหตุ                 : เหลือดําเนินการอีก 1 ครั้ง คือ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
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 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสังคมผู้สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ

๒๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๑๔๙,๒๙๐ บาท งบประมาคงเหลือ ๕๐,๗๑๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : จัดอบรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.สุพรรณบุรี 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 98 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ได้ทาํกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เพ่ือมา
ปรับใช้ในการดํารงชีวิตปัจจุบัน 
 

 4.8 แผนงานงบกลาง 
1.  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒1๐,๐๐๐ บาท วงเงินตาม

สัญญา 87,00๐ บาท งบประมาคงเหลือ 123,00๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา และ สํานักปลัดเทศบาลฯ 
ผลเชิงปริมาณ : ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ีย จํานวน 28-30 คน จาํนวน 6 เดือน 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ียเพ่ือใช้ในการดํารงชีพ 
กรอบการดําเนินงาน : ดําเนินการจ่ายเงินก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 

2.  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 19,228,800 บาท วงเงินตาม
สัญญา 8,469,40๐ บาท งบประมาคงเหลือ 10,759,400 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา และ สํานักปลัดเทศบาลฯ 
ผลเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับเบ้ีย จํานวน 2,123-2,157 คน จํานวน 6 เดือน 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียเพ่ือใช้ในการดํารงชีพ 
กรอบการดําเนินงาน : ดําเนินการจ่ายเงินก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 

3.  เบ้ียยังชีพผู้พิการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 3,168,000 บาท วงเงินตาม
สัญญา 1,336,800 บาท งบประมาคงเหลือ 1,831,200 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา และ สํานักปลัดเทศบาลฯ 
ผลเชิงปริมาณ : ผู้พิการได้รับเบ้ีย จํานวน 277-288 คน จํานวน 6 เดือน 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู้พิการได้รับเบ้ียเพ่ือใช้ในการดํารงชีพ 
กรอบการดําเนินงาน : ดําเนินการจ่ายเงินก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 
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 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ๑.  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,000 บาท วงเงินตามสัญญา 54,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๔,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อประชาชนเข้ามารับบริการ 
หมายเหตุ                 :     ดําเนินการไปแล้ว ๖ เดือน 

 ๒.  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ ๑๐๘,000 บาท วงเงินตามสัญญา 54,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๔,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : หมู่อาคารลดโลกร้อนมีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อประชาชนเข้ามารับบริการ 
หมายเหตุ                 :     ดําเนินการไปแล้ว ๖ เดือน 

 ๓.  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)  
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,000 บาท วงเงินตามสัญญา 54,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๔,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน 
ผลเชิงคุณภาพ : อาคารหอประวัติมีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อประชาชนเข้ามารับบริการ 
หมายเหตุ                 :     ดําเนินการไปแล้ว ๖ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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 5.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 

 ๑.  โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทําความ 
สะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ  ศูนย์การเรียนรู้ฯ และ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๑,๕๖๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผลเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจํานวน ๒๓ คน ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ตัน 
ผลเชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะจํานวนน้อยลง มีการนําเศษผักเศษอาหารมาหมักนํ้าจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในการ
ฉีดล้างดับกลิ่น 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ปริมาณขยะที่นําไปหลุมฝังกลบลดน้อยลง มีการใช้ประโยชน์จากเศษผัก 
เศษอาหาร 
หมายเหตุ              :      ดําเนินการเบิกไปแล้ว ๖ เดือน 

 ๒.  โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน จํานวน 4 เส้น รวมซอย งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ ๑,๑๑๐,๔๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๘๓๒,๗๙๗ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๗๗,๖๐๓ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผลเชิงปริมาณ : จํานวน 4 เส้น รวมซอย 
ผลเชิงคุณภาพ : ถนนและทางเท้ามีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ถนนมีความสะอาดมากขึ้น 
หมายเหตุ              :      เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ งวด จาก ๑๒ งวด 

 ๓.  โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน จํานวน 11 เส้น รวมซอย งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ ๑,๗๗๘,๕๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๑,๓๓๓,๘๗๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๔๔,๖๒๘ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผลเชิงปริมาณ : จํานวน 11 เส้น รวมซอย 
ผลเชิงคุณภาพ : ถนนและทางเท้ามีความสะอาด 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ถนนมีความสะอาดมากขึ้น 
หมายเหตุ              :      เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ งวด จาก ๑๒ งวด  

 ๔.  โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาเกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง ๑.โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม ๒ แห่ง และเกาะกลาง
ถนนต่างๆ รวม ๖ แห่ง พ้ืนที่ประมาณ ๓๙๘๑๐ ตร.ม.งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๘๕๒,๐๐๐ บาท วงเงินตาม
สัญญา ๑,๖๘๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๖๔,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ประมาณ ๓๙๘๑๐ ตร.ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให้ภูมิทัศน์ของบ้านเมืองดูสวยงามเป็นระเบียบ 
สภาพก่อนดําเนินการ : มีหญ้าขึ้นรกรุงรังไม่สวยงาม 
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ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : มีความสวยงามเป็นระเบียบ 
หมายเหตุ              :      (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓ งวด) งวดท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐ งวดที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐  งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

  ๕.  โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาเกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง ๒.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางถนน รวม ๑ แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ 
รวม ๗ แห่ง พ้ืนที่ประมาณ ๗,๖๓๗ ตร.ม. จํานวน ๓๕๘,๐๐๐ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๕๘,๐๐๐ บาท วงเงิน
ตามสัญญา ๓๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ประมาณ ๗,๖๓๗ ตร.ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให้ภูมิทัศน์ของบ้านเมืองดูสวยงามเป็นระเบียบ 
สภาพก่อนดําเนินการ : มีหญ้าขึ้นรกรุงรังไม่สวยงาม 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : มีความสวยงามเป็นระเบียบ 
หมายเหตุ              :     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๔ งวด) งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๐ งวดที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๐  งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐  งวดที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

  ๖.  โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาเกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง ๓.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม ๑๐ แห่ง) พ้ืนที่ประมาณ 
๑๓,๖๒๑ ตร.ม. จํานวน ๗๓๖,๐๐๐ บาท  งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๒๔,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา 
๖๕๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖๖,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ประมาณ ๑๓,๖๒๑ ตร.ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให้ภูมิทัศน์ของบ้านเมืองดูสวยงามเป็นระเบียบ 
สภาพก่อนดําเนินการ : มีก่ิงต้นไม้หล่นตามข้างทางไม่สวยงาม 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : มีความสวยงามเป็นระเบียบ  
หมายเหตุ              :     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓ งวด)  งวดท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐  งวดที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐  งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑  

  ๗.  โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาเกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง ๔.โครงการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า
แกลงกล้าหาญ พ้ืนที่ประมาณ ๔๒,๕๓๐ ตร.ม. จํานวน ๘๘๘,๐๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๘๘,๐๐๐ 
บาท วงเงินตามสัญญา ๗๓๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๑,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ประมาณ ๔๒,๕๓๐ ตร.ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให้ภูมิทัศน์ของบ้านเมืองดูสวยงามเป็นระเบียบ 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : มีความสวยงามเป็นระเบียบ  
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หมายเหตุ              :      (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓ งวด)  งวดท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐  งวดที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐  งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

  ๘.  โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาเกาะกลางและสวนหย่อมของ เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง ๕.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน พ้ืนที่ประมาณ ๑๓,๐๐๓ ตร.ม. จํานวน 
๒๐๘,๙๐๐ บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติ 208,900 บาท วงเงินตามสัญญา 207,567.36 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,332.64 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง 
ผลเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ประมาณ ๑๓,๐๐๓ ตร.ม. 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให้ภูมิทัศน์ของบ้านเมืองดูสวยงามเป็นระเบียบ 
สภาพก่อนดําเนินการ : มีหญ้าขึ้นรกรุงรังไม่สวยงาม 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : มีความสวยงามเป็นระเบียบ  
หมายเหตุ              :     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๔ งวด)  งวดท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๐  งวดท่ี ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๐  งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐  งวดที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑  

  ๙.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งบประมาณตามเทศบัญญัติ 150,000 บาท วงเงินตามสัญญา 
25,686 บาท งบประมาณคงเหลือ 124,314 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กองช่าง งานสวนฯ 
ผลเชิงปริมาณ : ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
อ.แกลง จ.ระยอง (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ ต.ทางเกวียน) จัดทีมสํารวจ ๔ ทีม เพ่ือลงพ้ืนที่ ๑๖ ชุมชน 
ผลเชิงคุณภาพ : เทศบาลได้ข้อมูลพันธุกรรมพืช สัตว์ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นฯ เป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
 
 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 1.  โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 3๐0,000 
บาท วงเงินตามสัญญา ๑๐๓,๐๘๓ บาท งบประมาณคงเหลือ 1๙๖,๙๑๗ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : รับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การ
เรียนรู้สุขศาลาเยียวยาโลกร้อนเมืองแกลง 
ผลเชิงคุณภาพ : การรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ี
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 ๒.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๗๐,000 บาท วงเงินตามสัญญา ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๕๖๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีกลุ่มมวลชนและนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการ ไปศึกษาดูงาน จํานวน ๔๐ คน    
ณ อ่างเก็บนํ้าดอกกราย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ผลเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและสํานึกในพระมหากรูณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

 ๓.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ       
ตามเทศบัญญัติ ๒๐๐,000 บาท วงเงินตามสัญญา ๑๗๒,๖๑๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๗,๓๘๕ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : อบรมให้ความรู้ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน จํานวน 185 คน จํานวน ๒ รุ่น
รุ่นที่ ๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานที่
ปฏิบัติงานบนสํานักงาน รุ่นที่ ๒ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานภาคสนาม มีกิจกรรมอบรม ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผลเชิงคุณภาพ : เพ่ือเพ่ิมความรู้ประสบการณ์และสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ : ผู้บุคลากรของเทศบาลฯบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

 ๔.  โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๓,๖๐๐ บาท วงเงิน 
ตามสัญญา ๙๓,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
ผลเชิงปริมาณ : มีเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12 เดือน 
ผลเชิงคุณภาพ : ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 
หมายเหตุ : ดําเนินการไปแล้ว 5  เดือน 

  ๕.  โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ           
๒0,000 บาท วงเงินตามสัญญา 3,750 บาท งบประมาณคงเหลือ 16,250 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน 
ผลเชิงปริมาณ : จัดประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล  ๑  ครั้ ง  เมื่ อ วันศุกร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๑             
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ช้ัน ๓ ร่วมกับประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาฯ  
ผลเชิงคุณภาพ : คณะกรรมการสนับสนุนฯ ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๔ และให้มติเห็นชอบร่างร่าง โดยประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้ใช้แผนในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 
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  ๖.  ค่าใช้จ่ายโครงการรณณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระภาษี งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 30,000 บาท วงเงินตามสัญญา 11,668 บาท งบประมาณคงเหลือ 18,332 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการคลัง 
ผลเชิงปริมาณ : จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน ๖ ป้าย บริ เวณถนนพลงช้างเผือก ๑ ป้าย            
ถนนโพธ์ิทอง ๑ ป้าย ถนนสุขุมวิท ๒ ป้าย ถนนบ้านบึง ๑ ป้าย ถนนสุนทรภู่ ๑ ป้าย และติดรถรางจํานวน ๕ ป้าย   
ผลเชิงคุณภาพ : ประชาชนในเขตเทศบาลได้มาเสียภาษีทันกําหนดเวลา 

    ๗.  ค่าใช้จ่ายโครงการรณณรงค์ประหยัดนํ้ามัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 30,000  
บาท วงเงินตามสัญญา - บาท งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการคลัง 
ข้อเสนอแนะ         :     ดําเนินโครงการด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันตลอดทั้งปีแต่ยังไม่ได้
ดําเนินการจัดอบรมจึงยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 
 6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

๑.       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
วงเงินตามสัญญา ๔๔๒,๒๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗,๗๒๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ    :     กองการศึกษา 
ผลเชิงปริมาณ : กําหนดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนโดยจัดให้มีการอบรมในวันที่            
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑           
ณ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย  
ผลเชิงคุณภาพ         :     ผู้นําชุมชนได้นําความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


