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คํานํา 

เทศบาลนครระยอง ไดประกาศใชแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง ประจําป 2560 

(เพิ่มเติม) และแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 17 

ตุลาคม 2560   และงานวิจัยและประเมินผลไดนํามาเปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานวาสามารถ

ปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามแผนดําเนินงานที่ไดต้ังไวหรือไม อยางไร และจัดทํารายงาน

ผลการติดตาม และประเมินผลเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา และวาง

แผนพัฒนาของเทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพในปตอไป 

เทศบาลนครระยอง ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร จํานวน 8 ดาน ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและย่ังยืน  

2. ยุทธศาสตรการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย 

3. ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง  

6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน  

7. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม  

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี  

การจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ( ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ) ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  และหนวยงานที่ใหความอนุเคราะห

ขอมูล  จนทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชน

สําหรับผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของ เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา 
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สวนท่ี 1    บทนํา 

                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน

และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

  ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) แกไขเพิ่มเติม เทศบาลนครระยอง จึงขอรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561( ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน

กันยายน 2561 )   

1. วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายการพัฒนา 

“ นครสีเขียว  และรุงเรือง  ดวยความพอเพียง ภายในป พ.ศ.2564 ” 

2. เปาประสงค 

เพื่อใหการปฏิบัติภารกจิและหนาทีร่ับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง ไดบรรลผุลและนําไป 

สูวิสัยทัศนทีก่ําหนดไว เทศบาลนครระยองจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน  

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

   1.1 กายภาพเมืองและผงัเมอืงมีความเปนระเบียบไดมาตรฐานและมีความย่ังยืน 

2. ยุทธศาสตรการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย 

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

2.1 การเดินทางสญัจรของประชาชนสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า 

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

3.1 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

4.1 เด็กและเยาวชนมีทักษะ เปนคนดี มีความสุข และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ไดรับการสบืทอด 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง 

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

5.1 เศรษฐกิจเมืองมีความรุงเรืองภายใตความพอเพียง 

6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน  

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

   6.1 ประชาชนมีสุขอนามัยและสุขภาวะที่ดี 

7. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม 

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

7.1 สังคมที่นาอยู อบอุน ประชาชนมสีวนรวม 

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี 

โดยมีเปาประสงคในการพฒันา ไดแก 

8.1 เทศบาลนครระยองมีการบรหิารจัดการที่ดี เจาหนาที่เทศบาลมีความผาสุก 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

เพื่อใหการปฏิบัติภารกจิและหนาทีร่ับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง ไดบรรลผุลและนําไป 

สูวิสัยทัศนทีก่ําหนดไว เทศบาลนครระยอง จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพฒันาไว 8 ดาน ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน 

ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐาน และเปนโครงสรางพื้นฐานสเีขียว 

1.2 ผังเมอืงมเีหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการพฒันาเมือง 

2. ยุทธศาสตรการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย 

ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

   2.1 การแกไขปญหาจราจร เพื่อแกไขปญหาจราจรติดขัดเฉพาะจุดหรือพื้นที่ อันจะทําให

การจราจรเฉพาะไหลเวียน ไดดี มีระเบียบมีความคลองตัว 

   2.2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย การจราจร ขนสง และปองกัน

อาชญากรรม 

   2.3 พัฒนาระบบขนสงมวลชนในเขตเทศบาล เพื่อลดคาใชจาย สรางความสะดวกสบาย 

ลดการใชรถยนตสวนบุคคล 

                          3.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า 

ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

3.1 การเปนเมอืงแหง ( เมืองแหงตนไม ) 

3.2 ลดการปลอยมลพิษ จากกจิกรรมของเมือง ( เมืองไรมลพิษ ) 

3.3 สงเสริมใหเกิดการลดการใชเช้ือเพลงิฟอสซลิ ( เมืองพิชิตพลงังาน ) 

3.4 สรางสังคมบริโภคอยางพอเพียง ( เมืองบรโิภคอยางย่ังยืน )  
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4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

4.1 สงเสรมิและอนุรักษประเพณีทองถ่ินความเปนระยอง โดยคํานึงถึงวิถีสีเขียวในการ 

ดําเนินการ 

4.2 เสริมสรางสุขภาพและทักษะดานตางๆ แกเด็กและเยาวชนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิต 

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ( เกง ดี มีความสุข )  

4.3 พัฒนามาตรฐานและโอกาสทางการศึกษา เพือ่ใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ 

  ( สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง ) 

4.4 สงเสรมิ สนับสนุน พัฒนา ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                           5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง 

ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

5.1 เสริมสรางรายไดใหแกผูประกอบการในเขตเทศบาลนครระยอง และลดรายจาย 

ภาคครัวเรือน 

5.2 สงเสริมการทองเที่ยวและพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว  

และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว 

                            6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสขุภาวะท่ีดีของประชาชน 

ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

6.1 สรางความปลอดภัยทางดานอาหาร 

6.2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน 

6.3 สนับสนุนและรองรับสังคมผูสงูอายุ 

         7. ยุทธศาสตรการเสรมิสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม 

ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

   7.1 เสริมสรางใหเยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะพงึประสงค เปนคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม ดํารงชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   7.2 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหมีความเอื้ออาทรดํารงชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

   7.3 สงเสรมิการมีสวนรวมของกลุมมวลชนในการจัดบรกิารสาธารณะและการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร    

                          8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี 

ประกอบดวยกลยุทธ ดังน้ี 

8.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูที่มสีมรรถนะสูงและมีความสุขในการทํางาน 

8.2 พัฒนากระบวนการภายในใหมคุีณภาพ โดยยึดหลักความพอเพียง ธรรมาภิบาล 

 และการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม 
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สวนท่ี 2  การวางแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

1. โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยองสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

   เ ท ศบาล นคร ระยอ ง  ไ ด ป ร ะก าศใช แ ผนพัฒนา เทศบาล นคร ร ะยอ ง  4  ป                      

( พ.ศ.2561 - 2564 ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ป       

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยกําหนดโครงการที่            

จะดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยองสี่ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 263  โครงการ  

งบประมาณ  1,075,903,500.00  บาท 

ยุทธศาสตร แผนงาน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพฒันากายภาพเมอืง

และผงัเมอืงใหมีความเปนระเบียบและย่ังยืน 

แผนงานเคหะและชุมชน 15 760,918,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการระบบขนสง

มวลชนการจราจรและความปลอดภัย 

แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

8 2,260,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความสมดุลของ

สิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า 

แผนงานสาธารณสุข แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 

8 254,500.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพฒันาการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการศึกษาแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

118 180,998,900.00 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพฒันาเศรษฐกิจเมืองให

มีความรุงเรือง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2 6,000,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเสรมิสรางสุขภาวะที่ดี

ของประชาชน 
แผนงานสาธารณสุข 57 10,259,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสรมิสรางสังคมคนดี

และสงัคมแหงการมีสวนรวม 
แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน แผนงาน

บริหารงานทั่วไปแผนงาน

สาธารณสุข 

27 60,695,600.00 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรให

มีความผาสกุและมีการบรหิารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน แผนงานเคหะและ

ชุมชน แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

28 54,517,500.00 

รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 263 1,075,903,500.00 
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2. โครงการท่ีดําเนินการ รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)  

    โครงการที่บรรจุในแผนดําเนินงานเทศบาลนครระยอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ,โอนต้ังจาย

รายการใหม ) และแผนดําเนินงานเทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร แผนงาน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพฒันากายภาพเมอืง

และผงัเมอืงใหมีความเปนระเบียบและย่ังยืน 

แผนงานเคหะและชุมชน 38 194,387,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการระบบขนสง

มวลชนการจราจรและความปลอดภัย 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
1 100,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความสมดุลของ

สิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า 

แผนงานสาธารณสุข  4 254,500.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพฒันาการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการศึกษาแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

88 31,077,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเสรมิสรางสุขภาวะที่ดี

ของประชาชน 
แผนงานสาธารณสุข 1 100,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสรมิสรางสังคมคนดี

และสงัคมแหงการมีสวนรวม 
แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน แผนงาน

บริหารงานทั่วไปแผนงาน

สาธารณสุข 

16 2,353,200.00 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรให

มีความผาสกุและมีการบรหิารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน แผนงานเคหะและ

ชุมชน แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

149 80,720,600.00 

รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 297 308,992,300.00 

หมายเหตุ : 

รวมถึงโครงการขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559  และโครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการเบิกจาย     รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561     

ยุทธศาสตร แผนงาน จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ เบิกจาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพฒันากายภาพเมอืง

และผงัเมอืงใหมีความเปนระเบียบและย่ังยืน 

แผนงานเคหะและชุมชน 12 28,820,000.00 24,519,848.22 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการระบบขนสง

มวลชนการจราจรและความปลอดภัย 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

1 100,000.00 73,921.66 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความสมดุลของ

สิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา 

แผนงานสาธารณสุข  4 254,500.00 215,364.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพฒันาการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการศึกษาแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

73 20,355,900.00 19,120,152.90 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเสรมิสรางสุขภาวะที่ดี

ของประชาชน 
แผนงานสาธารณสุข 1 100,000.00 96,490.00 

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสรมิสรางสังคมคนดี

และสงัคมแหงการมีสวนรวม 
แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน แผนงาน

บริหารงานทั่วไปแผนงาน

สาธารณสุข 

15 2,204,100.00 1,810,326.50 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกร

ใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน แผนงานเคหะและ

ชุมชน แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

131 60,266,000.00 57,997,441.30 

รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 237 112,100,500.00 103,833,544.58 

หมายเหตุ : 

1. โครงการยกเลิก จํานวน 13 โครงการ  งบประมาณ 27,147,400.00  บาท  

2. โครงการกันเงินและขยาย  ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน 47 โครงการ  

งบประมาณ 169,744,400.00  บาท 
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  สรุป  จํานวนโครงการและงบประมาณ  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ) 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิง่กอสราง หมายเหตุ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1 38 194,387,000.00 3 26,500,000.00   35 167,887,000.00  

2 1 100,000.00 1 100,000.00      

3 4 254,500.00 4 254,500.00      

4 88 31,077,000.00 17 14,140,000.00 54 5,330,000.00 17 11,607,000.00  

6 1 100,000.00 1 100,000.00      

7 16 2,353,200.00 16 2,353,200.00      

8 149 80,720,600.00 13 41,675,000.00 131 34,012,600.00 5 5,033,000.00  

รวม 297 308,992,300.00 55 85,122,700.00 185 39,342,600.00 57 184,527,000.00  
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สรุปคิดเปนรอยละของความสําเร็จ 

แยกตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1  มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 38 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 31.58 ของโครงการ 

          มีงบประมาณที่ต้ัง = 194,387,000.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 24,519,848.22 บาท คิดเปนรอยละ 12.61 ของเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 2  มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 1 โครงการ มกีารดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการ 

          มีงบประมาณที่ต้ัง = 100,000.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 73,921.66 บาท คิดเปนรอยละ 73.92 ของเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 3  มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 4 โครงการ มกีารดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการ 

          มีงบประมาณที่ต้ัง = 254,500.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 215,364.00 บาท คิดเปนรอยละ 84.62 ของเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 4  มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 88 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.95 ของโครงการ 

          มีงบประมาณที่ต้ัง = 31,077,000.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 19,120,152.90 บาท คิดเปนรอยละ 61.53 ของเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 6  มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 1 โครงการ มกีารดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการ 

          มีงบประมาณที่ต้ัง = 100,000.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 96,490.00 บาท คิดเปนรอยละ 96.49 ของเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 7  มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 16 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 93.75 ของโครงการ 

          มีงบประมาณที่ต้ัง = 2,353,200.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 1,810,326.50 บาท คิดเปนรอยละ 76.93 ของเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 8  มีโครงการที่ติดตาม จํานวน 149 โครงการ มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน จํานวน 131 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.92 ของโครงการ 

          มีงบประมาณที่ต้ัง = 80,720,600.00 บาท มีการดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนดําเนินงาน= 57,997,441.30 บาท คิดเปนรอยละ 71.85 ของเงินงบประมาณ 
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สรุป  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานโครงการและงบประมาณ  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ) 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิง่กอสราง หมายเหตุ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1 12 24,519,848.22     12 24,519,848.22  

2 1 73,921.66 1 73,921.66     

3 4 215,364.00 4 215,364.00     

4 73 19,120,152.90 17 13,283,355.90 51 5,077,794.00 5 759,003.00 

6 1 96,490.00 1 96,490.00     

7 15 1,810,326.50 15 1,810,326.50     

8 131 57,997,441.30 12 40,883,117.00 116 15,346,824.30 3 1,767,500.00 

รวม 237 103,833,544.58 50 56,362,575.06 167 20,424,618.30 20 27,046,351.22  
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อธิบายตามตาราง 

จํานวนโครงการ           =  297        โครงการ         มีการดําเนินการเบิกจาย     = 237  โครงการ                          คิดเปนรอยละ 79.80 ของจํานวนโครงการ 

จํานวนเงินงบประมาณ   =  308,992,300.00  บาท    มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ   =  103,833,544.58 บาท  คิดเปนรอยละ      33.60  ของเงินงบประมาณ 

แยกเปนหมวด 

-  คาใชสอย  

  จํานวนโครงการ         = 55    โครงการ  มีการดําเนินการเบกิจาย จํานวน  50 โครงการ  คิดเปนรอยละ 90.91 ของโครงการ 

  จํานวนเงินงบประมาณ =  85,122,700.00  บาท  มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ  = 56,362,575.06 บาท คิดเปนรอยละ 66.21 ของเงินงบประมาณ 

  -  คาครุภัณฑ  

  จํานวนโครงการ = 185  โครงการ  มีการดําเนินการเบิกจาย จํานวน  167 โครงการ  คิดเปนรอยละ 90.27 ของโครงการ 

  จํานวนเงินงบประมาณ =  39,342,600.00  บาท  มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ  = 20,424,618.30 บาท คิดเปนรอยละ 51.91 ของเงินงบประมาณ 

-  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

  จํานวนโครงการ = 57  โครงการ  มีการดําเนินการเบิกจาย จํานวน  19 โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.33 ของโครงการ 

  จํานวนเงินงบประมาณ =  184,527,000.00  บาท  มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ  = 27,046,351.22 บาท คิดเปนรอยละ 14.66 ของเงินงบประมาณ 
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สรุป  รายงานโครงการยกเลิก  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิง่กอสราง หมายเหตุ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1 5 21,511,000.00 2 13,000,000.00   3 8,511,000.00  

4 3 1,727,300.00   2 27,300.00 1 1,700,000.00 

7 1 149,100.00 1 149,100.00     

8 4 3,760,000.00 1 60,000.00 3 3,700,000.00   

รวม 13 27,147,400.00 4 13,209,100.00 5 3,727,300.00 4 10,211,000.00  
 

-  โครงการยกเลิก  จํานวน 13 รายการ คิดเปนรอยละ 4.38  งบประมาณ  27,147,400.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.79  

สรุป  รายงานโครงการกันเงินและขยายไปดําเนินการ  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิง่กอสราง หมายเหตุ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1 21 144,056,000.00     21 144,056,000.00  

4 12 8,993,800.00   1 16,800.00 11 8,977,000.00 

8 14 16,694,600.00   12 13,954,600.00 2 2,740,000.00 

รวม 47 169,744,400.00   13 13,971,400.00 34 155,773,000.00  
 

-  โครงการกันเงินและขยาย  จํานวน 47 รายการ คิดเปนรอยละ 15.82  งบประมาณ 169,744,400.00 บาท คิดเปนรอยละ 54.93  



รายละเอียดของโครงการแยกตามยุทธศาสตร และตามหมวด  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 12 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

(แยกตามยุทธศาสตร) 
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1  รายงานติดตามการเบิกจายโครงการตามแผนดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน (แผนงานเคหะและชมุชน) 

1 เคหะและชุมชน คาปรับปรงุผิวจราจรถนนสมัฤทธ์ิ 6,200,000.00 6,071,000.00 โครงการขยายเวลาเบิกจาย (งบประมาณพ.ศ.2559) 

2 เคหะและชุมชน คาปรับปรงุถนนอารรีาษฎร ฝงทิศตะวันตก 2,300,000.00 152,300.00 โครงการขยายเวลาเบิกจาย (งบประมาณพ.ศ.2559) 

3 เคหะและชุมชน คากอสรางปรับปรงุถนนและระบบระบายนํ้า

ถนนเรือนจําและซอยแยกซอย 2 

3,300,000.00 2,706,319.92 โครงการขยายเวลาเบิกจาย (งบประมาณพ.ศ.2559) 

4 เคหะและชุมชน คาปรับปรงุถนนภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย

แบบฝงกลบ เทศบาลนครระยอง 

2,632,000.00 2,148,000.00 โครงการขยายเวลาเบิกจาย (งบประมาณพ.ศ.2559) 

5 เคหะและชุมชน โครงการกอสรางปรับปรงุถนนพรอมระบบ

ระบายนํ้าถนนรมินํ้าชวงสะพานดําถึงสํานักงาน

ชลประทาน ชุมชนริมนํ้า-ทาเกตุ 

8,000,000.00 7,671,430.10 โครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6 เคหะและชุมชน โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า

ซอยสมุทรเจดีย 1/1  

 ชุมชนสมุทรเจดีย 

397,000.00 309,798.20 โครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 เคหะและชุมชน 

 

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า

ซอยเกาะพรวด 4/1  

(ซอยศิริคช) ชุมชนเกาะกลอย 

1,313,000.00 1,145,000.00 โครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8 เคหะและชุมชน โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าถนนอํานวย

สุข ชุมชนสะพานราษฎร 

452,000.00 358,000.00 โครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 14 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

9 เคหะและชุมชน โครงการกอสรางปายช่ือถนน/ซอย ภายในเขต

เทศบาล 

3,000,000.00 2,988,000.00 โครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

10 เคหะและชุมชน โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าถนนสุขุมวิท

นครระยอง 60 ชุมชนสะพานราษฎร 

271,000.00 200,000.00 โครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

11 เคหะและชุมชน โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า

ถนนบางจาก ซอย 11/1 ชุมชนบางจาก 

797,000.00 616,000.00 โครงการกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

12 กองชาง/แผนงานเคหะและชุมชน โครงการติดตั้งไฟสองสวางสวนสาธารณะโขดศาลเจา 158,000.00 154,000.00 งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

13 สํานักปลัด / แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

100,000.00 73,921.66 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า (แผนงานสาธารณสุข) 

14 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการหน่ึงปณิธานความดีตามแนว

พระราชดําริ อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

89,500.00 61,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

15 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

สาธารณสุข 

โครงการสงเสริมความรูดานการอนุรักษปาชายเลน 35,000.00 31,495.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

16 สนก .สาธารณสุขฯ / แผนงาน

สาธารณสุข 
โครงการคัดแยกขยะกอนทิง้ 

 

80,000.00 75,395.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 15 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

17 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

สาธารณสุข 
โครงการรณรงครักษาความสะอาดวันแมนํ้า   

คูคลองแหงชาติ 

50,000.00 47,474.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

18 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการภูมิบรุี ศรีระยอง 900,000.00 884,720.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

19 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการแขง ขันเรือยาวประเพณีชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และงานหมผาองคพร 

650,000.00 532,420.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

20 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต และงานกอ

พระเจดียทราย 

400,000.00 103,700.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

21 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 800,000.00 788,380.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

22 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการกิจกรรมเก็บตัวและจัดสงนักกีฬา-

กรีฑาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

1,400,000.00 1,356,813.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

23 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพเทศบาลนคร

ระยอง 

 

350,000.00 349,485.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 16 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

24 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน 200,000.00 179,400.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

25 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง-ลูกกรุง 200,000.00 199,930.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

26 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการวันเด็กแหงชาติ 500,000.00 388,040.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

27 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการวันสัปดาหเยาวชนแหงชาติ 50,000.00 35,310.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

28 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตครบวงจร 200,000.00 200,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

29 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

90,000.00 89,060.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

30 กองการศึกษา/แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการประกวดบรรยายธรรมและประกวดสวด

มนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภญัญะ 

60,000.00 21,270.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

31 กองการศึกษา/แผนงาน

การศึกษา 

โครงการพัฒนาความรูและทักษะการใช

ภาษาตางประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

ระยอง 

6,000,000.00 5,980,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

32 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

 

40,000.00 37,100.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 17 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

33 กองการศึกษา/แผนงาน

การศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

1,500,000.00 1,498,880.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

34 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 800,000.00 638,847.90 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

35 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ติดต้ังรางนํ้าสแตนเลสดานหลังอาคารเรียน 2  

โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 

60,000.00 43,003.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

36 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ติดต้ังรั้วสแตนเลสอาคารเรียน 3 

โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 

400,000.00 294,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

37 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตูเหล็กบานเลื่อนทรงสูง ขนาด 3 ฟุต ขนาด 10 

ตู (รร.ท.วัดปากนํ้า) 

60,000.00 60,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

38 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จํานวน 20 เครื่อง  

(รร.ท.วัดปากนํ้า) 

70,000.00 69,550.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

39 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ  

(รร.ท.วัดปากนํ้า) 

40,000.00 35,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

40 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตูกดนํ้าเย็น 2 หัวกอกแบบถังควํ่า  จํานวน 2 

เครื่อง (รร.ท.วัดปากนํ้า) 

 

7,000.00 6,955.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 18 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

41 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

พัดลมโคจรพรอมติดต้ัง จํานวน 12 เครื่อง  

(รร.ท.บานปากคลอง) 

30,000.00 23,754.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

42 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ถังนํ้าสแตนเลสขนาด 2,000 ลิตร  จํานวน 2 

ถัง(รร.ท.บานปากคลอง) 

30,000.00 30,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

43 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตู เก็บ เอกสาร ชนิด 2 บาน จํ านวน 5 ตู     

(รร.ท.บานปากคลอง) 

27,500.00 27,285.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

44 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีที ยู  จํ านวน        

5 เคร่ือง  (รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม) 

235,000.00 212,395.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

45 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ช้ันวางหนังสือ 30 ชอง จํานวน 15 อัน  

(รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม) 

58,500.00 57,780.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

46 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 10 ตู   

(รร.ท.บานปากคลอง) 

55,000.00 54,570.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

47 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา พัดลมโคจร จํานวน 20 ตัว  (รร.ท.วัดโขดฯ) 40,000.00 39,590.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

48 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตู เก็บอุปกรณระดับอนุบาล จํ านวน 6 ตู  

(รร.ท.วัดโขดฯ) 

 

108,000.00 105,930.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 19 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

49 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

โตะพับญี่ปุน จํานวน 40 ตัว  (รร.ท.วัดโขดฯ) 60,000.00 53,964.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

50 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เ ค รื่ อ ง เ ค ลื อ บ บั ต ร  จํ า น ว น  1  เ ค รื่ อ ง  

(รร.ท.วัดโขดฯ) 

3,900.00 3,852.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

51 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก 

จํานวน 2 เครื่อง (รร.ท.วัดโขดฯ) 

8,600.00 

 

8,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

52 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องช่ัง นํ้าหนักดิจิตอลพรอมที่ วัดสวนสูง 

จํานวน 1 เครื่อง  (รร.ท.วัดโขดฯ) 

20,000.00 20,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

53 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง จํานวน 1 คัน 

   (รร.ท.วัดโขดฯ) 

1,288,000.00 1,288,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

54 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

รถโดยสารขนาด 12 ที่ น่ั ง  จํานวน 1 คัน   

(รร.ท.วัดลุมฯ) 

1,288,000.00 1,277,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

55 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จํานวน 6 

เครื่อง(รร.ท.วัดลุมฯ) 

194,400.00 194,400.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

56 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

พัดลมโคจรพรอมติดต้ัง จํานวน 50 เครื่อง  

(รร.สาธิตเทศบาลฯ) 

100,000.00 100,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 20 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

57 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา ตูเหล็กทรงสูง จํานวน 5ตู  (รร.สาธิตเทศบาลฯ) 30,000.00 30,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

58 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

โตะครูพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด             

(รร.สาธิตเทศบาลฯ) 

40,000.00 40,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

59 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ช้ันเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 5 ตู         

(รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 

22,500.00 20,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

60 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

โตะพับหนาโฟเมกาขาว จํานวน 20 ตัว 

(รร.นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

20,000.00 19,902.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

61 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว  (รร.นครระยอง

วิทยาคม(วัดโขดใต) 

10,000.00 9,844.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

62 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

โตะเกาอี้นักเรียนพลาสติก จํานวน 150 ชุด 

(รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 

277,500.00 214,200.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

63 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เตียงสระผมพรอมอาง 2 ชุด 

(รร.นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

14,000.00 5,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

64 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เกาอี้ตัดผม 2 ตัว  (รร.นครระยองวิทยาคม   

(วัดโขดใต) 

 

10,000.00 8,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 21 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

65 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

กระจก (รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 10,000.00 8,320.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

66 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

(รร.นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

33,000.00 24,490.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

67 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ 

(รร.นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

10,400.00 10,400.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

68 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 

(รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 

24,000.00 22,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

69 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา จํานวน 4 ตัว 

 (รร.นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

156,000.00 136,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

70 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 

(รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 

16,000.00 16,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

71 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ ขาวดํา 

จํานวน 1เคร่ือง(รร.นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

9,000.00 9,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

72 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

พัดลมโคจร จํานวน 10 เครื่อง               

(ศพด.วัดเนินพระ) 

25,000.00 19,795.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 22 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

73 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู 

(ศพด.วัดเนินพระ) 

8,600.00 8,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

74 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา เตียงพรอมที่นอน 2 เตียง (ศพด.วัดเนินพระ) 8,000.00 8,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

75 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา โตะวางเครื่องมือแพทย 1 ตัว(ศพด.วัดเนินพระ) 9,700.00 9,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

76 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา ตูเอกสาร 2 บานจํานวน 1 ตู(ศพด.วัดเนินพระ) 5,500.00 5,457.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

77 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา ตูเก็บรองเทา จํานวน 5 ตู  (ศพด.วัดปาประดู) 7,500.00 7,490.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

78 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู       

(ศพด.วัดปาประดู) 

7,000.00 6,848.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

79 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

 จัดซื้อโตะประชุม 1 ชุด ประกอบดวย 

1. โตะสี่เหลี่ยม 4 ตัว ราคา 10,000.-บาท  

2.โตะครึ่งวงกลม 2 ตัว ราคา 7,000.-บาท  

(ศพด.วัดเนินพระ) 

17,000.00 16,585.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

80 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา โตะทํางาน จํานวน 2 ตู (ศพด.วัดปาประดู) 7,000.00 6,848.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

81 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ตูบานเลือ่นทึบ จํานวน 4 หลัง               

(ศพด.วัดปาประดู) 

 

8,800.00 8,774.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

82 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

พัดลมโคจรพรอมติด ต้ั ง  จํ านวน 26  ตั ว      

(ศพด.วัดปาประดู) 

65,000.00 51,467.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

83 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา โทรทัศน  จํานวน 2 เครื่อง  (ศพด.วัดปาประดู) 30,000.00 28,890.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

84 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

จอรับภาพชนิดมือดึงพรอมขาต้ัง จํานวน 1 ชุด 

(ศพด.วัดปาประดู) 

8,500.00 8,453.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

85 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง     

(ศพด.วัดปาประดู) 

24,000.00 22,470.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

86 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 2 เครื่อง             

(ศพด.วัดปาประดู) 

8,000.00 5,136.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

87 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 40 

เครื่อง  (รร.นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

640,000.00 620,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

88 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ทาสีอาคารอเนกประสงค                        

โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 

280,000.00 253,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม 

89 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ทาสีภายในอาคารปฐมวัย                  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 

120,000.00 112,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม 

90 กองการศึกษา/แผนงานการศึกษา 

 

ติดต้ังกระจกชองลมหองเรียนอาคาร 5 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 

70,000.00 57,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเสริมสรางสขุภาวะท่ีดีของประชาชน (แผนงานสาธารณสุข) 

91 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

สาธารณสุข 
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 100,000.00 96,490.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม (แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

92 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการฝกอาชีพเพิม่รายไดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

150,000.00 58,450.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

93 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการเสริมสรางความอบอุนใหแกครอบครัว 50,000.00 49,800.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

94 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวน

จัดทําแผนชุมชนในเขต ทน.ระยอง 

150,000.00 124,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

95 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการผูสูงวัย สานสัมพันธรวมใจกันสามัคคี

ในเขตเทศบาลนครระยอง 

112,300.00 105,320.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

96 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการอบรมสัมมนาดานการพัฒนาชุมชน 500,000.00 489,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

97 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรม

ผูสูงอายุเทศบาลนครระยอง 

 

500,000.00 475,120.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

98 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการอบรมใหความรูแกผูประกอบการ

ประเภทหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 

15,000.00 12,650.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

99 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานและ

เครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่งและขอทาน 

25,000.00 24,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

100 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการเสรมิสรางและพฒันาศักยภาพ       

คนพิการ 

30,000.00 19,950.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

101 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานสรางความเขมแขง็ของ

ชุมชน 

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

ทบทวนและเพิม่เติมของเทศบาลนครระยอง 

252,500.00 144,296.50 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

102 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการพัฒนาองคความรูใหแกกลุมสตรีชุมชน

เทศบาลนครระยอง 

50,000.00 49,800.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

103 สํานักปลัด/แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

โครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการ

รักษาผลประโยชนสาธารณะและปองกันการ

ทุจริตแกภาคประชาชน 

40,700.00 40,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

104 สํานักปลัด/แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและ

สรางความปรองดองสมานฉันท 

100,000.00 45,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

105 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการทําดีเพื่อพอสานตอแกปญหายาเสพติด

เน่ืองในวันตอตานยาเสพติดโลก  

200,00.00 146,440.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

106 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการอบรมเสริมสรางความรูใหแกเจาหนาที่ ผูนํา

ชุมชนคณะทํางานยาเสพติดและกองทุนแมของ

แผนดินเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  

28,600.00 25,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสกุและมกีารบรหิารจัดการที่ดี (แผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

107 สํานักปลัด/แผนงาน     

บริหารงานทั่วไป 

โครงการฝกอบรมพฒันาและเพิ่มศักยภาพ

เจาหนาที่ทองถ่ินเทศบาลนครระยอง 

700,000.00 378,032.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

108 สํานักการคลัง/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการ

คลังทองถ่ิน  

25,000.00 0.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

109 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการฝกอบรมเสริมสรางจริยธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในการปฏบิัตงิาน 

100,000.00 90,590.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

110 สํานักการคลัง/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว สํานักการคลัง 12,500.00 10,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

111 สํานักการคลัง/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องนับธนบัตรแบบต้ังโตะ จํานวน1 เครื่อง  53,000.00 47,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

112 สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง / แ ผ น ง า น

บริหารงานทั่วไป 
โตะทํางาน 1 ตัว สํานักการคลัง 3,500.00 3,300.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

113 สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง / แ ผ น ง า น

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง    47,000.00 44,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

114 สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง / แ ผ น ง า น

บริหารงานทั่วไป 
กลองถายภาพน่ิงดิจิตอล จํานวน 5 ตัว   45,000.00 44,750.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

115 สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง / แ ผ น ง า น

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องคอมฯ สํานักงาน จํานวน 17 เครื่อง  

สํานักการคลัง 

272,000.00 263,755.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

116 สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง / แ ผ น ง า น

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา  จํานวน 3 เครื่อง  สํานักการคลัง 

27,000.00 27,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

117 สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง / แ ผ น ง า น

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED สี จํานวน 1 เครื่อง สํานักการคลัง 

17,000.00 16,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

118 สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง / แ ผ น ง า น

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก 

จํานวน 2 เครื่อง  สํานักการคลัง 

8,600.00 8,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

119 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เกาอี้บุนวม  จํานวน 20 เครื่อง  สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

10,000.00 10,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

120 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องตรวจสอบการลางมือ จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักการสาธารณสุขฯ 

16,000.00 13,540.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

121 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จํานวน 2 

เครื่องสํานักการสาธารณสุขฯ 

14,000.00 13,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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122 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 

สํานักการสาธารณสุขฯ 

19,000.00 16,400.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

123 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
กลองวีดีโอ จํานวน 1 ตัว  19,000.00 18,990.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

124 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง  4,000.00 2,900.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

125 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ช้ันอเนกประสงค จํานวน 1 ใบ   1,500.00 890.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

126 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว  12,500.00 11,450.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

127 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 

24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง  

18,600.00 18,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

128 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
อุปกรณจัดเก็บ Log file ระบบเครือขาย แบบ

ที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

50,000.00 49,969.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

129 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
อุปกรณปองกันเครือขาย(firewall)  แบบที่ 1 

จํานวน 1 เครื่อง 

220,000.00 219,031.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

130 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู  จํานวน 2 

เครื่อง  (อาคารสํานักงาน) สํานักปลัดเทศบาล 

64,800.00 55,854.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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131 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู  จํานวน 2 

เครื่อง  (อาคารสํานักงาน) สํานักปลัดเทศบาล 

80,400.00 67,410.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

132 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องปรับอากาศ 44,000 บีทียู  จํานวน 1 

เครื่อง  (อาคารสํานักงาน) สํานักปลัดเทศบาล 

53,300.00 38,199.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

133 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู  จํานวน 1 

เครื่อง  (อาคารสํานักงาน) สํานักปลัดเทศบาล 

23,000.00 18,404.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

134 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู  จํานวน 1 

เครื่อง  (อาคารสํานักงาน) สํานักปลัดเทศบาล 

28,600.00 22,898.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

135 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องปรบัอากาศ 36,000บีทียูจํานวน2 เครื่อง   94,000.00 84,958.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

136 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ถังนํ้าสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 1 

เครื่อง (อาคารสํานักงาน)สํานักปลัดเทศบาล 

55,000.00 53,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

137 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว                

สํานักปลัดเทศบาล 

22,500.00 19,800.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

138 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว  สํานักปลัดเทศบาล 7,000.00 6,400.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

139 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง สํานัก

ปลัดเทศบาล 

48,000.00 46,545.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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140 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก 

จํานวน 3 เครื่อง         

12,900.00 12,900.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

141 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ชุดผจญเพลงิ (นอรแม็กซ)  พรอมเครือขาย

หายใจ  จํานวน 2 ชุด สํานักปลัดเทศบาล    

(งานปองกัน) 

500,000.00 490,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

142 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
คาเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง           

สํานักปลัดเทศบาล งานปองกัน 

15,000.00 15,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

143 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

สัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียงติด

รถยนต จํานวน 5 ชุด งานปองกัน 

125,000.00 125,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

144 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องตรวจวัดแกสแบบพกพา จํ านวน 2 

เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล  งานปองกัน 

90,000.00 86,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

145 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว  สํานักปลัดเทศบาล  

งานเทศกิจ 

3,500.00 3,300.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

146 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เกาอี้บุนวม จํานวน 10 ตัว  สํานักปลัดเทศบาล 

งานเทศกิจ 

5,000.00 5,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

147 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

รถจักรยานยนต ขนาดไมตํ่ากวา 150 ซีซี 

จํานวน 2 คัน สํานักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ 

154,000.00 136,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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148 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
สัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง   ติด

รถยนต จํานวน 2 ชุด 

50,000.00 50,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

149 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบติดต้ังรถจักรยานยนต 

จํานวน 2 ชุด 

16,000.00 16,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

150 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 12 

เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ 

144,000.00 141,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

151 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง                         

สํานักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ 

16,000.00 15,515.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

152 สํานักปลัดเทศบาล/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก 

จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ 

4,300.00 4,300.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

153 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป โตะพับสแตนเลส  จํานวน 50 ตัว กองชาง 150,000.00 150,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

154 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป ตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 2 ตู  กองชาง 11,000.00 11,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

155 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว   กองชาง 10,500.00 10,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

156 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป โทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง  กองชาง 2,000.00 1,950.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

157 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว  กองชาง 12,500.00 12,450.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

158 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป โพเด่ียม จํานวน 2 ตัว   กองชาง 25,000.00 19,800.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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159 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป ชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด  กองชาง 36,000.00 36,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

160 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล แบบที่ 2  

จํานวน 2 เครื่อง  กองชาง 

60,000.00 59,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

161 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน 1 เครื่อง   21,000.00 21,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

162 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องพิมพชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง  53,000.00 52,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

163 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป รถบรรทุกดับเบิ้ลแคบ  จํานวน 1 คัน  กองชาง 787,000.00 787,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

164 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องยอยซากพืชหรือวัสดุเหลือใช          

จํานวน 1 เครื่อง  งานไฟฟาถนน 

182,000.00 14,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

165 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป ปมหอยโขง  จํานวน 3 ตัว  กองชาง งานสวน 15,000.00 15,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

166 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง  จํานวน 2 ชุด  กอง

ชาง งานสวน 

19,000.00 19,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

167 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป รถบรรทุกนํ้าขนาด 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน   

กองชาง  งานสวน 

5,100,000.00 4,500,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

168 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 5 เครื่อง 

กองชาง งานสวน 

47,500.00 41,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

169 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องตัดแตงพุมไม 22 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง  

กองชาง งานสวน 

20,400.00 10,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

170 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เ ลื่ อย โซ ยนต  12  น้ิ ว  จํ านวน 1  เ ครื่ อ ง  

กองชาง  งานสวน 

15,000.00 15,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

171 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เลื่อยโซยนต 25 น้ิว  จํานวน 1เครื่อง  กองชาง 

งานสวน 

42,000.00 42,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

172 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เลื่ อย โซ ยนต  30 น้ิว   จํ านวน 1  เ ครื่ อ ง        

กองชาง งานสวน 

66,000.00 66,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

173 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป ปมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง  กองชาง  

งานบําบัด 

15,000.00 14,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

174 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง    งานบําบัด 5,000.00 4,108.80 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

175 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว กองการศึกษา 12,500.00 11,235.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

176 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

โตะทํางาน จํานวน 3 ชุด กองการศึกษา 10,500.00 10,272.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

177 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว    14,000.00 9,202.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

178 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1เครื่อง  33,000.00 28,890.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

179 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1เครื่อง 10,400.00 10,165.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

180 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง  80,000.00 77,575.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

181 กองสวัสดิการ สังคม/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 5 เครื่อง  

กองสวัสดิการสังคม 

80,000.00 77,575.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

182 สนก .สาธารณสุขฯ / แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 7 เครื่อง 

สํานักการสาธารณสุขฯ 

112,000.00 108,605.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

183 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 5 เครื่อง  80,000.00 77,575.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

184 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก 

จํานวน 2 เครื่อง   

8,600.00 8,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

185 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 

จํานวน 1เครื่อง   

7,700.00 7,700.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

186 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

ตูล็อคเกอร 18 ชอง จํานวน 2ตู  หองสมุด 14,000.00 14,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

187 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

 

ชั้นวางหนังสือชั้นเหล็ก 6 ชั้น จํานวน 1 อัน หองสมุด 62,500.00 62,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

188 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องกั้นสามขาพรอมติดต้ัง จํานวน 3 เครื่อง 

กองการศึกษา หองสมุด 

100,000.00 100,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

189 กองการศึกษา/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
รถจักรยานยนต จํานวน 1คัน กองการศึกษา 

หองสมุด 

45,000.00 45,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

190 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบ สอดแขน 

จํานวน 1 เครื่อง     

70,000.00 70,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

191 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากจํานวน 1 เครื่อง  6,000.00 6,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

192 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องน่ึงอบฆาเช้ือดวยแรงดันไอนํ้า        

จํานวน 3 เครื่อง  

300,000.00 300,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

193 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจแบบประมวลผล  

จํานวน 1 เครื่อง        

160,000.00 160,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

194 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เตียงทําแผล  จํานวน 1 เตียง  13,000.00 13,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

195 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องผาฟนคุด จํานวน 1 เครื่อง              60,000.00 52,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

196 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องตัดปูน จํานวน 1 เครื่อง  20,000.00 14,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

197 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 

จํานวน 1 เครื่อง    

7,700.00 7,700.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

198 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก 

จํานวน 3 เครื่อง  

12,900.00 12,900.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

199 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องปรบัอากาศ 56,000 บีทียู            

จํานวน 2 เครื่อง  

116,000.00 116,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

200 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องเคลอืบบัตร จํานวน 1 เครื่อง           6,500.00 6,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

201 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว   2,500.00 2,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

202 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องซีลซอง  จํานวน 1 เครื่อง           

จํานวน 2 เครื่อง   

28,000.00 28,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

203 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ตูเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู           17,000.00 17,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

204 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
โทรศัพทไรสาย จํานวน 2 เครื่อง              4,000.00 3,200.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

205 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ปมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง           

จํานวน 1 เครื่อง  

10,000.00 10,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง    รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา้ 37 
 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

206 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
ตูเย็น 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง           9,400.00 7,811.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

207 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องเอ็กซเรย จํานวน 1 เครื่อง               2,000,000.00 2,000,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

208 กองการแพทย/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน  45,000.00 45,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

209 สํานักปลัด/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจ างทํ าความสะอาดอาคารสํานักงาน

เทศบาลนครระยอง 

690,000.00 622,500.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

210 สํานักปลัด/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจางทําความสะอาดหองนํ้าภายใน 

สวนศรีเมือง 

307,200.00 307,200.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

211 สํานักปลัด/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจางทําความสะอาดหอพระพุทธอังคีรสและ

อาคารหองสมุดฯ 

1,450,000.00 1,442,199.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

212 สํานักปลัด/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจางทําความสะอาดคลินิกชุมชนอบอุน 

598,800.00 594,996.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

213 สํานักปลัด/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสํานักงาน

เทศบาลและสวนศรีเมือง 

1,260,000.00 1,161,600.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

214 กองวิชาการแผนงาน/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คา เช าระบบโครงข ายเสียงตามสายของ

เทศบาลนครระยอง 

600,000.00 540,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

215 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจางเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย

สิ่งแวดลอมศึกษาพระเจดียกลางนํ้าและหอชมวิว 

684,000.00 552,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

216 สนก.สาธารณสุขฯ/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจางเก็บขนขยะมูลฝอย 

32,800,000.00 32,800,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

217 กองชาง/แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจางเหมาใหบริการ 

-คาจาง เอกชนดําเ นินการซอมแซมไฟฟา

สาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง 

2,400,000.00 2,394,000.00 งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

218 การบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงหองสขุขาภายในอาคารสถานี

ขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง (แหงท่ี1)สํานักปลดั 

 

480,000.00 460,000.00 โครงการขยายเวลาเบิกจายเงิน (งบประมาณป พ.ศ.2559) 
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219 การบริหารทั่วไป เครื่องมือกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน  จํานวน 1 ชุด   

สํานักปลัด 

460,000.00 460,000.00 โครงการขยายเวลาเบิกจายเงิน (งบประมาณป พ.ศ.2559) 

220 เคหะและชุมชน รถฟารมแทรกเตอร จํานวน 1 คัน กองชาง 1,650,000.00 1,644,000.00 โครงการกันเงิน 

221 สนก.สาธารณสุข/แผนงาน

สาธารณสุข 

โครงการติดต้ังหลังคากันสาดและรางระบายนํ้า

ตลาดสด  เทศบาล 4 (แมแดง) เพิ่มเติม 

63,000.00 47,500.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

222 สนก.สาธารณสุข/แผนงาน

สาธารณสุข 

โครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียโรงฆาสัตว 1,750,000.00 1,260,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

223 กองชาง/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

เครื่องเจาะคอนกรีตขนาด 5/8 น้ิว – 6 น้ิว 

จํานวน 1 เครื่อง    

150,000.00 150,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

224 กองชาง/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

มอเตอรขับชุดโคมไฟ ข้ึน-ลง High Mast ขนาด

1,500 วัตต 1 Phase,5Hz. พรอมขาจับ ชนิด

เลื่อนขยายได 1 ชุด  

230,000.00 228,445.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

225 กองชาง/แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง  19,000.00 16,400.00 

 

รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

226 สํานักปลัด/แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

 

พัดลมดูดอากาศ จํานวน 1 ตัว  6,200.00 3,905.50 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

227 สํานักปลัด/แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 30 ตัว (สํานักปลัด) 75,000.00 63,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

228 สํานักปลัด/แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

เกาอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว (สํานักปลัด) 50,000.00 49,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

229 สํานักปลัด/แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

โตะอเนกประสงค จํานวน 15 ตัว  (สํานักปลัด) 30,000.00 30,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

230 กองวิชาการและแผนงาน/

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตูลําโพงอเนกประสงค 10 น้ิว จํานวน 1 ตู กอง

วิชาการฯ 

5,500.00 5,100.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

231 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 40,000 

บีทียู จํานวน 2 เครื่อง   

102,400.00 87,312.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

232 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

ตูเย็น ขนาด 9 คิว จํานวน 1 ตู  9,400.00 7,890.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

233 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

ตูเหล็กใสเอกสารแบบทบึ จํานวน 1 ใบ 5,500.00 5,500.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

234 กองสวัสดิการสังคม/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

โตะขาวประชุม ขนาด 75x180 ซม.       

จํานวน 4 ตัว               

8,000.00 8,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม                         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เบิกจาย แหลงเงินงบประมาณ 

235 กอ ง กา ร ศึกษา/ แผนง าน

บริหารงานทั่วไป 

โตะหมูบูชา หมู 9 พรอมโตะกราบ  จํานวน 2 

ชุด กองการศึกษา 

24,400.00 21,600.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

236 กองก ารแพทย /แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

เครื่องพนยาขยายหลอดลม จํานวน 2 เครื่อง  

กองการแพทย 

10,000.00 10,000.00 รายการโอนต้ังจายรายการใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

237 สํานักปลัด/แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

รถบรรทุก ( ดี เซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน  2 

ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน 

787,000.00 780,000.00 งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
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รายละเอียดโครงการยกเลิก 

(แยกตามยุทธศาสตร) 
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รายละเอียดโครงการยกเลิก  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ หนวยงาน/แผนงาน ช่ือโครงการ งบประมาณ เหตุผลที่ยกเลิก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน  

1 กองชาง / 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

โครงการศึกษาวิเคราะหวิธีการและ

แนวทางในการปดพื้นที่ฝงกลบขยะ

มูลฝอยเพือ่ใชเปนพื้นที่สาธารณะ 

6,500,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจาก ประกาศฯจัดจางไปแลวไมมี

ผูมาย่ืนขอเสนอราคาจึงโอนต้ังจายรายการ

ใหม  

2 กองชาง / 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

โครงการจางศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA)โครงการกอสราง

เข่ือนกันคลื่นถนนเลียบชายหาด

แหลมเจริญ 

6,500,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากโอนต้ังจายรายการใหม ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3 กองชาง / 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบ

ระบายนํ้า ซอยนครระยอง 5/2 (ขาง

นครเฟอรนิเจอร)ชวงที่ 2 ชุมชน

หนองสนมปกปา 

1,341,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากไมสามารถสงมอบพื้นที่ให

ผูรบัจางได  (กันเงิน) 

4 กองชาง/เคหะและ

ชุมชน 

คากอสรางและตดิตัง้ระบบไฟฟาแสง

สวางชนิดไฮเมส (High Mast) บริเวณ

ถนนสุขุมวิทชวงเกาะกลางถนนหนา

บริษัทสมาพันธ จํากัด จํานวน 2 ตน ,   

วัดปาประดูจํานวน 1 ตน, ถนนสาม

แยกถนนตากสินมหาราช ถึงระยอง

รามา   จํานวน 3 ตน 

4,600,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากมผีูรับจางรายเดียว 

(ขยายเวลา) 

5 กองชาง/แผนงาน

เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางปรับปรงุถนน  

สมุทรเจดีย 

2,570,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากนํามาทํารวมกบัโครงการใน

งบป62 (โอนต้ังจายรายการใหม) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

6 กองการศึกษา/

แผนงานการศึกษา 
ตูลอคเกอรแบบติดผนัง จํานวน 6 ตู        

(รร.ท.บานปากคลอง) 

16,800.00 ยกเลกิ เน่ืองจากวงเงินที่ต้ังงบประมาณตํ่า

กวาราคาสินคาในทองตลาด 

7 กองการศึกษา/

แผนงานการศึกษา 
ช้ันโชว 10 ชอง ฝาหลัง จํานวน 3 

อัน      (ศพด.วัดปาประดู) 

10,500.00 ยกเลกิ เน่ืองจากวงเงินที่ต้ังงบประมาณตํ่า

กวาราคาสินคาในทองตลาด 

8 เคหะการศึกษา โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน

บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทา

ราม 

1,700,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากไมไดดําเนินการ (กันเงิน) 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม (แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป) 

9 กองสวัสดิการสังคม/

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานชุมชน

สัมพันธ 

149,100.00 ยกเลกิ เน่ืองจากโครงการตามมติที่ประชุม

ประธานกรรมการชุมชน ขอมูล 29 มิ.ย.61 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสกุและมกีารบรหิารจัดการที่ดี (แผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

10 สํานักการคลัง/

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการฝกอบรมผูปฏิบั ติงานใน

ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

60,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมแผนที่

ภาษี (LTAX3000V3.0) จึงตองรอความชัดเจนใน

ขั้นตอนการบันทึกขอมูล  

 

11 กองวิชาการและ

แผนงาน/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

ชุดไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด  

กองวิชาการและแผนงาน 

10,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะไว

ไมถูกตองทําใหมีราคาสูงกวางบประมาณรายจาย

ที่ตั้งไวจึงไมสามารถจัดซ้ือได  

12 กองวิชาการและ

แผนงาน/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

โปรแกรมปองกันและตรวจจบัไวรสั

คอมพิวเตอร 

190,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากยังไมหมดสัญญาอันเกา 

 

13 กองชาง/แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
เครื่องผสมแอสฟลกชนิดรีไซเคิล 

จํานวน 1 เครื่อง   กองชาง  งาน

ไฟฟาถนน 

3,500,000.00 ยกเลกิ เน่ืองจากไมคุมคาและเกิดประโยชน

สูงสุดในการนํามาใชงาน เพราะสวนมากจะ

ทําการซอมเล็ก 
 



 

แบบสรุปผลแบบติดตามและประเมินผลโครงการที่มีงบประมาณตั้งแตสามหม่ืนบาทขึ้นไป หนา้ 45 
 

45 งานวิจัยและประเมินผล   หนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลแบบติดตามและประเมินผลโครงการท่ีมี

งบประมาณตั้งแต 30,000.00 บาทข้ึนไป 

จํานวน 41  โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลแบบติดตามและประเมินผลโครงการที่มีงบประมาณตั้งแตสามหม่ืนบาทขึ้นไป หนา้ 46 
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สวนท่ี 4  สรปุผลแบบติดตามและประเมินผลโครงการ 

               งบประมาณต้ังแต 30,000.00 บาท ขึ้นไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.1 เปนไปตามแผนดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 90.24  ของโครงการ (จํานวน 37 โครงการ) 

1.2 เปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)  คิดเปนรอยละ 90.24  ของโครงการ  (จํานวน 37 โครงการ) 

( มีการยกเลกิ จํานวน 3 โครงการ  คิดเปนรอยละ 7.32 ของโครงการ และกันเงินไปปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.44 ของโครงการ ) 

2. งบประมาณที่ใชไป  คิดเปนรอยละ  88.79   ของงบประมาณที่ต้ังไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3. ผลสัมฤทธิ ์

3.1 วัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการ เปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว    คิดเปนรอยละ 90.24 

3.2 เปาหมาย และผลผลิตที่เกิดข้ึน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการ   คิดเปนรอยละ 90.24 

3.3 การบรรลุตัวช้ีวัดที่กําหนด เปนไปตามที่กําหนดไวในตัวช้ีวัดที่กําหนด  คิดเปนรอยละ 90.24 

3.4 ปญหา / อุปสรรค  

-  ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณถนนยมจินดาไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควรเพราะในปจจุบัน

ประชาชนที่อาศัยอยูในถนนยมจินดาสวนหน่ึงเปนบานเชาซึง่ไมไดมีอาชีพคาขาย และประชาชนใน

พื้นที่ไมไดประโยชนเน่ืองจากไมไดสิทธิหนาบานตนเองในการคาขาย เชน โครงการภูมบิุรีศรรีะยอง 

-  ไมคอยไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาที่ควร 

-  มีประชาชนลงไปเก็บกระทงเพื่อหาเงินในกระทง อาจเกิดอันตราย หรอืถูกไฟชอต 

-  ข้ันตอนในการดําเนินงานคอนขางซับซอน ใชเวลามาก ประกอบกับเวลาทีอ่อกพื้นที่ไมตรงกับ

ประชาชน จึงทําใหการดําเนินการโครงการไมบรรลผุลสมัฤทธ์ิ เชน โครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง 

      -  วัคซีนไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน เชน โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

      -  ประชาชนบางกลุมไมเขาใจวิธีการจัดทําแผนชุมชน 
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3.5 แนวทางแกไขปรับปรุง 

      -  ที่ประชุมใหสทิธิหนาบานใครหนาบานมันในการขายสินคา เชนโครงการภูมิบรุีศรรีะยอง 

      -  ตองทําความเขาใจกับประชาชน และเขาถึงประชาชนใหมากกวาเดิม 

      -  ควรมีการประชาสมัพันธงดลงเก็บกระทง หรือจัดเจาหนาที่ดูแลอยางเครงครัด 

      -  ควรมีการติดตามการประกอบอาชีพเสริมของเด็กดอยโอกาส อยางตอเน่ือง 

         -  ควรปรับรูปแบบการประชาสมัพันธเพิม่เติม และบริหารเวลาใหตรงกับประชาชน เชน โครงการ 

                 คัดแยกขยะกอนทิ้ง 

                -  สรางความตระหนักใหประชาชนรักษา  หวงแหนและอนุรกัษทรัพยากรปาชายเลนให 

                มากกวาน้ี 

                -  ควรมีการบังคับใหบานริมนํ้าทุกหลงัคาเรือนมีการติดต้ังบอเกรอะ มีการกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 

                แกผูที่ทิ้งขยะทุกประเภทลงแมนํ้า และมีการติดตามดูแลคุณภาพแมนํ้าอยางตอเน่ือง 

                -  เพิ่มระยะเวลาการประชาสมัพันธใหมากข้ึน เชน โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

                -  เพิ่มการประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาล มีความเขาใจ ใหความรูเพิม่มากข้ึน เชน 

                เพิ่มชองทางใหความรู ความเขาใจกับประชาชน 
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สวนท่ี 5   รายงานผลแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง

การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ( พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

แบบท่ี 1    แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพือ่ความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ 

                  ของเทศบาลนครระยอง ( พ.ศ.2561 – 2564 ) 

 ท่ี ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 10 

 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัด (10) 10 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 10 

 3.4 วิสัยทัศน (5) 5 

 3.5 กลยุทธ (5) 5 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 5 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 5 

 3.8 แผนงาน (5) 5 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 5 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 5 

 รวมคะแนน 100 99 
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แนวทางในการใหคะแนน และพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนครระยอง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไป

และขอมลูพื้นฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 

(1)ขอมูลเกี่ยวกบัดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/

ตําบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ

ดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน

การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลอืกต้ัง 

ฯลฯ 

20 

(3) 

 

3 

 (2)ขอมูลเกี่ยวกบัดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3)ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพทางสงัคม เชน การศึกษา สาธารณสขุ 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

 (4)ขอมูลเกี่ยวกบัระบบบรกิารพื้นฐาน เชน การคมนาคม

ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

 (5)ขอมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกจิ เชน การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียง

ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

(2) 2 

 (6)ขอมูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ

ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา

ถ่ิน สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

 (7)ขอมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 (8)การสํารวจและจัดเกบ็ขอมลูเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

  (9)การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ

ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม

คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 

รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหา

สําหรับการพฒันาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

(3) 

 

3 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 

(1)การวิเคราะหที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจงัหวัด ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นโยบายของผูบรหิารทองถ่ิน รวมถึงความ

เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

15 

(2) 

 

2 

 (2)การวิเคราะหการใชผงัเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการ

พัฒนาทองถ่ิน 

(1) 0 

 

 

 

(3)การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  

เปนตน 

(2) 

 

2 

 

 (4)การวิเคราะหทางเศรษฐกจิ ขอมูลดานรายไดครัวเรอืน 

การสงเสรมิอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา

อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเปนอยู

ทั่วไป เปนตน 

(2) 2 

 (5)การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐทีม่ีผล

ตอสิ่งแวดลอมและการพฒันา 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

  (6)ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจบุันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทองถ่ิน 

ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน

ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

 

(2) 

 

2 

  (7)สรปุประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง

พื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือ

สมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ

แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

 (2) 2 

 (8)สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ

เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน 

สรปุสถานการณการพฒันา การต้ังงบประมาณ การเบิกจาย

งบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถ่ินไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ

แผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 (9)ผลที่ไดรบัจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-

2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรปุปญหา

อุปสรรคการดําเนินงานทีผ่านมาและแนวทางการแกไข 

ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 

สอดคลองกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคลอง

กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยง

หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

65 

(10) 

 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3.2 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจงัหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอม

ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา

รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนการบรหิารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช.

และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 

ป และ Thailand 4.0 

 (10 10 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกบัโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกบัโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ตองทําตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีจ่ะนําไปสูการ

บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะ

ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 5 

3.6 เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธทีจ่ะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่

ชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให

บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรือ่งหน่ึงหรือแผนงานทีเ่กิดจาก

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพฒันาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง

ดังกลาว 

 

(5) 

5 

3.9 ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพฒันาทองถ่ินที่เกิดผล

ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (5) 5 

3.10 ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตทีเ่ปนชุดหรือเปนโครงการที่

เปนชุด กลุมหรอือันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน 

เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพือ่พัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100  
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แบบท่ี 2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ของเทศบาลนครระยอง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60  

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 5 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 

(5) 5 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 5 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

        และสังคมแหงชาติ 

(5) 5 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 5 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวดั (5) 5 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน 

        ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 5 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 

  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด ( KPI ) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ

ไดรับ  

(5) 5 

  5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนน และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนครระยอง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

2. การสรุป

สถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis) Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย

การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ , ดานสงัคม ,ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10 10 

2. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ิน

สี่ปไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มกีารใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง

ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็

คือผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม

จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไม

สามารถดําเนินการไดมจีํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม

หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)ของการพฒันาทองถ่ินตาม

อํานาจหนาทีท่ี่ไดกําหนดไว  

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่

ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ิน

สี่ปไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพือ่วัดวาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตางๆที่ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิง่ของ วัสดุครุภัณฑ การ

ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึง่เปนไปตามหลกั

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่

ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบั

สวนราชการหรือหนวยงาน 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ิน

สี่ปไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่

ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

  

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ

สอดคลองกบัยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

มิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพฒันาทองถ่ินโดยใช 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysisi)/Global 

Demand/Trend หรือหลกัการบูรณาการ (Integration) กับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทีม่ีพื้นที่ติดตอกัน   

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลอง

กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง

ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (local Sufficiency 

Economy Plan : LSEP) 

10 10 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของ

ช่ือโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่กําหนดไว ซึ่งโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใด

เรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

5 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกบัโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง

กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบัความเปนมาของโครงการ 

สอดคลองกบัหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง

สอดคลองกบัวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 
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5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชัดเจนนําไปสู

การต้ังงบประมาณได

ถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 

กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่

ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา

โครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 

ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย

กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ

สอดคลองกบัแผน

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพฒันาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ไหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(5) 5 

5.5 เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความสอดคลองกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง (2)ยึดคนเปนศูนยกลางการพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศน

ภายใตยุทธศาสตร 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ

ไทย 25479 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล

สัมฤทธ์ิอยางจรงิจงัใน 5 ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิทีเ่ปน

เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ

ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได

ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพฒันาศักยภาพคนตามชวงวัย

และการปฏิรปูระบบเพื่อสรางสงัคมสงูวัยอยางมีคุณภาพ (3) 

การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยง

ภูมิภาคและความเปนเมอืง (5) การสรางความเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ

บรหิารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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5.6 โครงการมีความ

สอดคลองกบั 

Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกบัการปรบัเปลี่ยน

โครงสรางเศรษฐกจิไปสู Value-Based Economy หรอื

เศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลือ่นประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู

การเนนภาคบริการมากข้ึน  รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวย

วิทยากร ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการ

สอดคลองกบั

ยุทธศาสตรจงัหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกบัหวงระยะเวลา

ของแผนพฒันาจงัหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพือ่ขับเคลื่อนการ

พัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึง่

ไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ี

โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทาง

ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจงัหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจบุนั 

(5) 5 

5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่ง

ค่ัง ย่ังยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่

ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ

ยอดและขยายไดเปนโครงการทีป่ระชาชนตองการเพื่อใหเกดิ

ความย่ังยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง 

ย่ังยืน เปนทองถ่ินที่พฒันาแลว ดวยการพฒันาตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกจิพอเพียงทองถ่ิน (ดาน

การเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

(5) 5 
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5.9 งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ 

เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลกัสําคัญ 5 

ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด 

(Economy) (2) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) (3) ความ

มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 

(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกบั

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลกัของราคากลาง 

ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา

หรือไมตํ่ากวารอยละหาของการนําไปต้ังงบประมาณรายจาย

ในขอบัญญัติ/เทศบญัญัติ เงินสะสม หรือรายจายพฒันาที่

ปรากฏในรปูแบบอื่นๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด

ตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคลองกบั

วัตถุประสงคและผลที่

คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 

Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอก

ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสทิธิภาพ 

(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด

รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิง่

ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม

โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกบัวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผล

หรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา

วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มี

ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงาน

ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเรจ็ได 

(3) ระบสุิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุ

เปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก

เวลาได 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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