
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3  แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารโรงเรียน 550,000.00 400,718.00 149,282.00 กอง
ึอยู่เมืองแกลงวิทยา (งบปี ๖๑) งานโรงเรียนฯ

550,000.00 400,718.00 149,282.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงลานนํ้าพุพร้อมไฟและ
จัดทําโครงเหล็ก ประชาสัมพันธ์บริเวณ
ทางแยกถนน บ้านบึง-แกลง       
(ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน60)

300,000.00 299,000.00 1,000.00 กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 900,000.00 795,000.00 105,000.00 กองช่าง 
อเนกประสงค์บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน (เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ๓๑๘,๐๐๐) 
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงิน ๖๐) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓ โครงการก่อสร้างและติดต้ังเสาไฟฟ้า 659,300.00 659,300.00 0.00 กองช่าง
ชนิดไฮแมสความสูง20 ม. ดวงโคม      
ไฮเพรสโซเดียม ขนา 8x400 วัตต์ 
บริเวณ กม.ที่ 272+525 (หัวสะพานดอนมะกอก) 
หน้าบ้านคุณจํารัส เจริญกิจ) (ชุมชนดอนมะกอก)          
(กันเงิน 58) (ขยายเวลาเบิกจ่าย)

๔ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัด 3,618,165.00 2,100,870.00 1,517,295.00 กอง
ขยะมูลฝอย (กันเงิน ๕๙ ขยายอีก ๑ ปี) สาธารณสุขฯ
(จํานวน ๑๓ งวดงาน) งานกําจัดฯ

๕ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้าง
บ้านเจ๊นุช ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย 5
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

79,500.00 78,500.00 1,000.00 กองช่าง

(อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)

เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด จํานวน ๒,๑๐๐,๘๗๐ บาท 
งวดที่ ๗ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๒๓๓,๔๓๐ บาท

ผลการดําเนินงานปี 256๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.256๑
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม



1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๖ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน      
ทางเข้าบ้านครูสมศักด์ิ (สอนมวย) 
ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 หลังโรงเรียนแกลง
"วิทยสถาวร" (ชุมชนพลงช้างเผือก)

157,000.00 156,000.00 1,000.00 กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 1,267,000.00 1,252,000.00 15,000.00 กองช่าง 
ทางเข้าบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ

๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้าน 1,505,000.00 1,474,000.00 31,000.00 กองช่าง
แม่ช่างชัย ถนนศาลาตาผ่อง
(หนองแหวน) ตรงข้ามบ้านคุณนงลักษณ์
ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน)

๙ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 1,000,000.00 994,000.00 6,000.00 กองช่าง
ต่อจากของเดิม ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก
(ชุมชนดอนมะกอก)

๑๐ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 820,000.00 689,000.00 131,000.00 กองช่าง
อเนกประสงค์ที่ทําการชุมชนในยาง
ต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง)

๑๑ โครงการติดต้ังโคมไฟ ถนนเทศบาล ๒ 350,000.00 349,997.00 3.00 กองช่าง
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

๑๒ โครงการติดต้ังโคมไฟ ถนนเทศบาล ๑ 320,000.00 319,930.00 70.00 กองช่าง
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

๑๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมี 2,125,000.00 1,998,000.00 127,000.00 กองช่าง
ตรงข้ามซอยจินดาวัฒน์ (ชุมชนหนองกระโดง)

๑๔ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 520,000.00 504,000.00 16,000.00 กองช่าง
สุนทรภู่ ซอย ๕ บริเวณทางเข้าบ้าน
นายสนอง มั่งคั่ง (ชุมชนพลงช้างเผือก)

๑๕ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอย 1,023,000.00 987,195.00 35,805.00 กองช่าง
ข้างบ้านคุณสมศักด์ิ เจริญรวย
(ช่างเครื่องเสียง) ถนนช้างเผือก ซอย ๓ 
(ขวามือ) (ชุมชนพลงช้างเผือก)

14,643,965.00 12,656,792.00 1,987,173.00

(อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)

(อยู่ระหว่างวางฏีกา)

(ลงนามสัญญาแล้ว)

(อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)

(อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)

(อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)

(อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

(อยู่ระหว่างวางฏีกา)

เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๒๗๕,๐๐๐ บาท) 

(ลงนามสัญญาแล้ว)

รวม



1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๗ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านภัย 3,990,000.00 3,670,000.00 320,000.00 กองการศึกษา
ยาเสพติดสวนสุขภาพในยาง 
(ชุมชนในยาง) (กันเงิน ๖๐)    (งวด ๑ = ๗๓๔,๐๐๐ บาท) (งวด ๒ = ๗๓๔,๐๐๐ บาท)

๒ โครงการก่อสร้างห้องนํ้าพร้อมปรับปรุง 353,000.00 352,000.00 1,000.00 กองการศึกษา
และต่อเติมหลังคาระแนงเหล็กอาคาร งานศาสนาฯ
ห้องสมุด  บริเวณสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา
(กันเงิน ๖๐)

๓ โครงการปรับปรุงทาสี ติดกระจกช่องลม 144,000.00 143,500.00 500.00 กองการศึกษา
อาคารห้องสมุด และขัดพ้ืน ทาสี งานศาสนาฯ
ลานไม้เทียม (กันเงิน ๖๐)

4,487,000.00 4,165,500.00 321,500.00

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานงานพาณิชย์  งานกิจการประปา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนํ้าประปา 324,800.00 324,800.00 0.00 กอง
บริเวณถนนสุขุมวิท (ฝั่งทิศใต้) บริเวณ การประปา
สะพานดําใกล้ร้านเจียวโภชนา 
ข้ามแม่นํ้าประแส

๒ โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนํ้าประปา 599,000.00 595,000.00 4,000.00 กอง
บริเวณถนนมาบใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก การประปา
(ชุมชนมาบใหญ่)

๓ โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 600,000.00 600,000.00 0.00 กอง
แรงสูง/แรงตํ่า พร้อมติดต้ังหม้อแปลง การประปา
ไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ kva ๓ เฟส บริเวณ
โรงสูบนํ้าแรงสูงใกล้ดับเพลิง และโรงสูบ
นํ้าดิบคลองวังหว้า

รวมเป็นเงิน ๑,๔๖๘,๐๐๐

(อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)

รวม



1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานงานพาณิชย์  งานกิจการประปา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๔ โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนํ้าประปา 274,000.00 274,000.00 0.00 กอง
บริเวณศาลาตาผ่องฝั่งทิศใต้ โดยเริ่มจาก การประปา
บริเวณฮันน่ีเพลส ข้ามถนนมาฝั่งทิศใต้
ไปออกทางถนนบ้านบึง-แกลง
(ชุมชนหนองแหวน)

1,797,800.00 1,793,800.00 4,000.00รวม

(อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)



๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 986,067.00 986,067.00 0.00 กองการศึกษา
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(กันเงิน ๖๐)

๒ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000.00 148,620.00 1,380.00 กอง
การศึกษา

๓ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 250,000.00 164,184.70 85,815.30 กอง
การศึกษา

๔ โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่

50,000.00 27,000.00 23,000.00 กอง
การศึกษา

๕ โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน 4,000,000.00 64,000.00 3,936,000.00 กองการศึกษา

๖ เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัด
งานวันตากสินมหาราชและจังหวัด
ระยองประจําปี ๒๕๖๑

14,000.00 8,500.00 5,500.00 กอง
การศึกษา

5,450,067.00 1,398,371.70 4,051,695.30

(อยู่ระหว่างกรอกข้อมูลการเบิกจ่าย)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ผลการดําเนินงานปี 256๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.256๑

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

รวม



3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา

กอง
การศึกษา

1 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา

20,000.00 20,000.00 0.00

2 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน -ระบบ Asymmertric 
Digital Subsriber Line:ADSL 
จํานวน 9,600 บาทต่อปี 
-ระบบ Wireless Fidelity:WiFi 
จํานวน 7,200 บาท

16,800.00 16,800.00 0.00

๓ ๒.4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
ห้องสมุดโรงเรียน

100,000.00 100,000.00 0.00

๔ ๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

50,000.00 50,000.00 0.00

๕ ๑.๑ ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน 774,528.00 403,560.00 370,968.00 (เบิก ๒ งวด)

๖ ๒.๙ โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

15,000.00 15,000.00 0.00

๗ ๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ

200,000.00 200,000.00 0.00

8 ๒.๑๒ ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน สําหรับ
นักเรียนยากจน

1,000.00 500.00 500.00

๙ ๒.๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 85,340.00 42,670.00 42,670.00
๑๐ ๓.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 54,700.00 27,350.00 27,350.00
๑๑ ๓.5 ค่าจัดการเรียนการสอน    

(รายหัว)
337,600.00 168,800.00 168,800.00

๑๒ ๓.๖ ค่าจัดการเรียน การสอน (ราย
หัวส่วนเพ่ิม Top Up)

45,000.00 22,500.00 22,500.00

(งวดที่ ๑ = ๒๐๑,๐๐๐ บาท) (งวดที่ ๒ = ๒๐๒,๕๖๐ บาท)

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ผลการดําเนินงานปี 256๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.256๑



3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑๓ โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสริมนม 6,248,800.00 2,918,802.00 3,329,998.00 กอง
การศึกษา

14 โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน 12,292,000.00 6,133,100.00 6,158,900.00 กอง
การศึกษา

20,240,768.00 10,119,082.00 9,750,718.00

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000.00 103,936.00 96,064.00 กอง
๒ โครงการดนตรีเพ่ือประชาชน 80,000.00 71,076.00 8,924.00 กอง

การศึกษา

280,000.00 175,012.00 104,988.00รวม

รวม



4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ 540,000.00 462,000.00 78,000.00 สํานักปลัดฯ
รักษาความปลอดภัย สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา

๒ โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษา 108,000.00 54,000.00 54,000.00 สํานักปลัดฯ
ความปลอดภัย อาคารสํานักงานเทศบาล 
ตําบลเมืองแกลง

648,000.00 516,000.00 132,000.00

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการต้ังจุดตรวจเพ่ือป้องกัน และ 100,000.00 9,541.00 90,459.00 งานป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลต่างๆ

100,000.00 9,541.00 90,459.00

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสังคม
ผู้สูงอายุ

200,000.00 195,455.00 4,545.00 กอง
การศึกษา

200,000.00 195,455.00 4,545.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

ผลการดําเนินงานปี 256๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.256๑
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม



4.8 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000.00 87,000.00 123,000.00 สํานักปลัด /
กอง

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 19,228,800.00 8,469,400.00 10,759,400.00 สํานักปลัด /
กอง

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 3,168,000.00 1,336,800.00 1,831,200.00 สํานักปลัด /
กอง

22,606,800.00 9,893,200.00 12,713,600.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม



5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการจ้างเหมา ดูแลรักษาความสะอาด 108,000.00 54,000.00 54,000.00 สํานักปลัด
อาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง

2 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด 108,000.00 54,000.00 54,000.00 สํานักปลัด
หมู่อาคารลดโลกร้อน

3 โครงการจ้างเหมา ดูแลรักษาความสะอาด 108,000.00 54,000.00 54,000.00 สํานักปลัด
อาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)

324,000.00 162,000.00 162,000.00

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอก 3,564,000.00 1,566,000.00 1,998,000.00 กองสาธารณสุข

ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ และสิ่งแวดล้อม 

ทําความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ฯ และ ศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย

๒ โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 1,110,400.00 832,797.00 277,603.00 กองสาธารณสุข

จํานวน 4 เส้น รวมซอย และสิ่งแวดล้อม

๓ โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน  1,778,500.00 1,333,872.00 444,628.00 กองสาธารณสุข

จํานวน 11 เส้น รวมซอย และสิ่งแวดล้อม

(เบิกไปแล้ว ๖ งวด จาก ๑๒ งวด)

(จํานวน ๒๓ คน เบิกทั้งหมด ๖ เดือน)

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงานปี 256๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.256๑

(เบิกไปแล้ว ๖ งวด จาก ๑๒ งวด)

รวม

เทศบาลตําบลเมืองแกลง



5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๔ โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา 1,852,000.00 1,688,000.00 164,000.00 กองช่าง
เกาะกลางและสวนหย่อมของ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
๑.โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ
รวม ๒ แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ
รวม ๖ แห่ง พ้ืนที่ประมาณ ๓๙๘๑๐ ตร.ม.

๕ โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา 358,000.00 357,000.00 1,000.00 กองช่าง
เกาะกลางและสวนหย่อมของ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
๒.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล
รักษาเกาะกลางถนน รวม ๑ แห่ง
และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ 
รวม ๗ แห่ง พ้ืนที่ประมาณ ๗,๖๓๗ ตร.ม. 
จํานวน ๓๕๘,๐๐๐

๖ โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา 724,000.00 658,000.00 66,000.00 กองช่าง
เกาะกลางและสวนหย่อมของ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
๓.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้
(สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม ๑๐ แห่ง) 
พ้ืนที่ประมาณ ๑๓,๖๒๑ ตร.ม. 
จํานวน ๗๓๖,๐๐๐ บาท 

๗ โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา 888,000.00 737,000.00 151,000.00 กองช่าง
เกาะกลางและสวนหย่อมของ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
๔.โครงการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา
และบาทวิถีทางเท้าแกลงกล้าหาญพ้ืนที่
ประมาณ ๔๒,๕๓๐ ตร.ม. 
จํานวน ๘๘๘,๐๐๐ บาท

งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐
งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐
งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑

งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธ.ค. ๖๐
งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๐

                     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓ งวด)
งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐
งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐
งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑

                     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓ งวด)

                     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๔ งวด)
งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๐
งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๐

                     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓ งวด)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๐

งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐
งวดที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑



5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๘ โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษา 208,900.00 207,567.36 1,332.64 กองช่าง
เกาะกลางและสวนหย่อมของ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
๕.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน พ้ืนที่ประมาณ
๑๓,๐๐๓ ตร.ม. จํานวน ๒๐๘,๙๐๐ 

๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 150,000.00 25,686.00 124,314.00 กองช่าง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งานสวนฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

10,633,800.00 7,405,922.36 3,227,877.64

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 300,000.00 233,993.54 66,006.46 กอง
สาธารณสุข

2 ค่าใช้จ่ายกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ 460,000.00 409,050.00 50,950.00 กอง
ระดับท้องถิ่นหรือระดับพ้ืนที่ สาธารณสุข

760,000.00 643,043.54 116,956.46

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๐
งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐
งวดที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๑

รวม

รวม

                     (เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๔ งวด)

5.8 แผนงานงบกลาง

งวดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๐

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ โครงการรับเสด็จ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 300,000.00 103,083.00 196,917.00 สํานักปลัด
๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อ

หลวงศูนย์พระมหาชนก เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

570,000.00 10,000.00 560,000.00 สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร
ของพนักงานเทศบาล ตําบลเมืองแกลง

200,000.00 172,615.00 27,385.00 สํานักปลัด

๔ โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 93,600.00 93,600.00 0.00 สํานักปลัด
๕ โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล
20,000.00 3,750.00 16,250.00 กองวิชาการ

และแผนงาน
๖ โครงการรณรงค์ เชิญชวนและส่งเสริม 

การชําระภาษี
30,000.00 11,668.00 18,332.00 กองคลัง

๗ โครงการรณรงค์ประหยัดนํ้ามัน 30,000.00 0.00 30,000.00 กองคลัง
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามัน แต่ไม่ได้ดําเนินการอบรม 
จึงไม่ได้เบิกจ่าย 

๘ จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 39,000.00 38,900.00 100.00 สํานักปลัด
พร้อมติดต้ัง (สํานักปลัดฯ) (กันเงิน ๖๐)

๙ จัดจ้างทําม่านปรับแสงยูวี พร้อมอุปกรณ์ 21,800.00 21,800.00 0.00 กองวิชาการ
และติดต้ัง (กันเงิน ๖๐)

๑๐ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิงชนิดสะท้อนแสง 35,000.00 35,000.00 0.00 กองวิชาการฯ

Digital single lens reflex 
แบบเปลี่ยนเลนส์ได้ จํานวน 1 ตัว         
 (กันเงิน 60)

๑๑ จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง (กันเงิน 60)

35,000.00 34,900.00 100.00 กองวิชาการฯ

๑๒ จัดซื้อฉากโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
40 น้ิว จํานวน 1 ชุด (กันเงิน 60)

4,000.00 3,900.00 100.00 กองวิชาการฯ

ผลการดําเนินงานปี 256๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.256๑
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑๓ จัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว    
(กันเงิน 60)

27,500.00 27,500.00 0.00 กองวิชาการฯ

๑๔ จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 64,800.00 64,000.00 800.00 กองคลัง
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
เบอร์ 5 จํานวน ๒ เครื่อง (กันเงิน 60)

1,470,700.00 620,716.00 849,984.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 22,000.00 22,000.00 0.00 กองการศึกษา 
จํานวน ๔ ตู้ (โรงเรียนฯ) (กันเงิน ๖๐) งานโรงเรียนฯ

๒ ช้ันวางรองเท้า จํานวน ๖ ตัว 24,000.00 24,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(โรงเรียน) (กันเงิน ๖๐) งานโรงเรียนฯ

๓ จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว จํานวน ๒๐ ตัว 40,000.00 40,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(โรงเรียน) (กันเงิน ๖๐) งานโรงเรียนฯ

๔ จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 47,000.00 45,500.00 1,500.00 กองการศึกษา 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) งานโรงเรียนฯ
ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมติดต้ัง 
จํานวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนฯ) (กันเงิน ๖๐) 

๕ โต๊ะ เก้าอ้ี  สําหรับครู จํานวน ๒ ชุด 14,000.00 14,000.00 0.00 กองการศึกษา 
(โรงเรียนฯ) (กันเงิน 59) งานโรงเรียนฯ

๖ โต๊ะ เก้าอ้ี  สําหรับนักเรียน 48,000.00 48,000.00 0.00 กองการศึกษา 
จํานวน ๓๐ ชุด (โรงเรียนฯ) (กันเงิน ๖๐) งานโรงเรียนฯ

๗ จัดจ้างทําผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และติดต้ัง 21,000.00 20,630.00 370.00 กองการศึกษา 
จํานวน ๖ ชุด (โรงเรียนฯ) (กันเงิน ๖๐) งานโรงเรียนฯ

216,000.00 214,130.00 1,870.00รวม

รวม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 โครงการจัดซื้อเคร่ืองช่ังแบบดิจิตอล 215,000.00 215,000.00 0.00 กอง

พิกัดไม่น้อยกว่า 25 ตัน พร้อมติดต้ัง สาธารณสุขฯ

(กันเงิน 60 ) งานกําจัดฯ

215,000.00 215,000.00 0.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 450,000.00 442,280.00 7,720.00 กองการศึกษา

450,000.00 442,280.00 7,720.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว จํานวน ๒๐ ตัว 48,000.00 48,000.00 0.00 กองการศึกษา
(กันเงิน ๖๐ งานศาสนาฯ

๒ จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 64,800.00 61,980.00 2,820.00 กองการศึกษา
ชนิดแขวน (มีระบบฝอกอากาศ) งานศาสนาฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU เบอร์ ๕
(รีโมทไร้สาย) พร้อมติดต้ังไฟ ๒๒๐ โวลท์
๑ เฟส ๒ สาย จํานวน ๒ เครื่อง 
(กันเงิน ๖๐)

๓ จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 17,000.00 15,500.00 1,500.00 กองการศึกษา
ชนิดติดผนัง (มีระบบฝอกอากาศ) งานศาสนาฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU เบอร์ ๕
(รีโมทไร้สาย) พร้อมติดต้ัง จํานวน ๑ เครื่อง
(กันเงิน ๖๐)

รวม

รวม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๔ จัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง 4,500.00 4,500.00 0.00 กองการศึกษา
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ น้ิว ชนิดมีคลีบโลหะ งานศาสนาฯ
บังสายตาและแมลง ขณธเปิด/ปิด 
พร้อมติดต้ังจํานวน ๒ เครื่อง (กันเงิน ๖๐)

๕ จัดจ้างทําเวทีเต้นแอโรบิค (กันเงิน ๖๐) 80,000.00 80,000.00 0.00 กองการศึกษา
จํานวน ๒ แห่ง งานศาสนาฯ

๖ จัดซื้อถังนํ้าแบบสแตนเลส 15,000.00 14,800.00 200.00 กองการศึกษา
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร งานศาสนาฯ
จํานวน ๑ ถัง (กันเงิน ๖๐)

๗ จัดจ้างทําผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 15,000.00 15,000.00 0.00 กองการศึกษา
และติดต้ัง จํานวน ๗ ชุด (กันเงิน ๖๐) งานศาสนาฯ

๘ จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 6,550.00 6,550.00 0.00 กองการศึกษา
มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ งานศาสนาฯ
จํานวน ๑ เครื่อง (กันเงิน๖๐)

250,850.00 246,330.00 4,520.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.9 แผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1 จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน 11,000.00 11,000.00 0.00 กอง
พร้อมอุปกรณ์ (กันเงิน ๖๐) จํานวน ๑ ตัว การประปา

11,000.00 11,000.00 0.00

รวม

รวม



๑. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ท่ี โครงการ งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
ทําสัญญา /
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

๑ จัดซื้อเคร่ืองให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า 210,000.00 210,000.00 0.00 กอง
จํานวน ๑ เครื่อง สาธารณสุขฯ

งานศูนย์ฯ

210,000.00 210,000.00 0.00

7จัดซือเครืองให้การรักษา
1
2
13
1

15
1

11
3
3
1
4
3

19
8
2

16
1

22
18
11

1
1
2
3
1
1
1
1

166

รวม

แผนการดําเนินงานครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑







) 






















