
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตาํบลบานแหลม   อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบรุี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนงบประมาณของเทศบาลตําบลบานแหลม 



งาน 

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหลมปงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 

 1.โครงการที่อยูในแผนพฒันาป 2565  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 )  จํานวนท้ังหมด  43  

โครงการ  เปนเงิน  50,770,820 บาท 

 2. โครงการที่อยูในเทศบัญญัติงบประมาณป 2565  รวมเงินโอนเหลือจาย และเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวนทั้งหมด  17  โครงการ  เปนเงิน  4,758,220  บาท 

 3. โครงการที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน  3  โครงการ เปนเงิน  255,000  บาท 

 4. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการทั้งหมด  4  โครงการ  เปนเงิน  2,360,020 บาท 

 5. โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแตไมไดดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ  เปนเงิน 2,002,800 

บาท 

 6. โครงการที่อยูในแผนที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 26  โครงการ  เปนเงิน  45,845,000  บาท 

 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน  

1.โครงการที่อยูในแผนพัฒนาป 2565  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 ) จํานวนทั้งหมด  102 

โครงการ  เปนเงิน  48,073,460 บาท 

 2. โครงการที่อยูในเทศบัญญัติงบประมาณป 2565  รวมเงินโอนเหลือจาย และเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวนทั้งหมด  82  โครงการ  เปนเงิน  38,721,495  บาท 

 3. โครงการที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน  48  โครงการ เปนเงิน 33,575,390.95 บาท 

 4. โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแตไมไดดําเนินการ จํานวน 34 โครงการ  เปนเงิน 

1,711,050 บาท 

 5. โครงการที่อยูในแผนที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน  20  โครงการ  เปนเงิน  8,758,060  บาท 

ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

1.โครงการที่อยูในแผนพัฒนาป 2565  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 ) จํานวนทั้งหมด  17  

โครงการ  เปนเงิน  7,802,000 บาท 

 2. โครงการที่อยูในเทศบัญญัติงบประมาณป 2565  รวมเงินโอนเหลือจาย และเงินอุดหนุนทั่วไป 

จํานวนทั้งหมด  16  โครงการ  เปนเงิน  5,557,100 บาท 

 3. โครงการที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน  15  โครงการ เปนเงิน  5,095,268 บาท 

 4. โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแตไมไดดําเนินการ จํานวน 1  โครงการ  เปนเงิน  

235,100 บาท 

 5. โครงการที่อยูในแผนที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1  โครงการ  เปนเงิน 300,000  บาท 

ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

1.โครงการที่อยูในแผนพัฒนาป 2565  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 ) จํานวนทั้งหมด  31  

โครงการ  เปนเงิน  9,288,500 บาท 



 2. โครงการที่อยูในเทศบัญญัติงบประมาณป 2565  รวมเงินโอนเหลือจาย และเงินอุดหนุนทั่วไป 

จํานวนทั้งหมด  22 โครงการ  เปนเงิน  6,870,000 บาท 

 3. โครงการที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน  10  โครงการ เปนเงิน  794,225.89  บาท 

 4. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการทั้งหมด  1  โครงการ  เปนเงิน  498,700 บาท 

 5. โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแตไมไดดําเนินการ จํานวน 11  โครงการ  เปนเงิน  

5,462,700 บาท 

 5. โครงการที่อยูในแผนที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 9  โครงการ  เปนเงิน  1,055,000  บาท 

โครงการจัดซื้อครภุัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.โครงการที่อยูในแผนพัฒนาป 2565  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) จํานวนทั้งหมด  55  

โครงการ  เปนเงิน  9,886,970 บาท 

 2. โครงการที่อยูในเทศบัญญัติงบประมาณป 2565  รวมเงินโอนเหลือจาย จํานวนท้ังหมด  21 

โครงการ  เปนเงิน  3,290,200 บาท  

 3. โครงการที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน  18  โครงการ เปนเงิน  508,850 บาท  

 4. โครงการที่อยูระหวางดําเนินการทั้งหมด  3  โครงการ  เปนเงิน  2,779,000  บาท 

 5. โครงการที่อยูในแผนที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 34  โครงการ  เปนเงิน  6,576,770  บาท  
 

ปญหาและอุปสรรค  
 

ในปงบประมาณ 2565  ไดประสบปญหาโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิต 19 
ซึ่งจะเห็นไดวาในปจจุบันก็ยังประสบปญหาการระบาดของโรคนี้ยังมีความรุนแรงทั่วประเทศไทยในทุก ๆ
ภูมิภาค จังหวัดตาง ๆ ดังนั้น จึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถ่ิน /
แผนเทศบัญญัติรายจายประจําป ของเทศบาลตําบลบานแหลมที่วางไว ดานงานกิจกรรมท่ีตองรวมคิดรวมทํา
ในชุมชน เชน งานประเพณี งานกีฬา งานโครงการตาง ๆ งานกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือของคนใน
ชุมชน เปนตน เพ่ือเปนไปตามนโยบายของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลบานแหลมจึงตอง
บริหารงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบ และคาสั่ง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ขอเสนอแนะ  
การแพรระบายโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิต 19 ยังสงผลระทบการแพร

ระบาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เทศบาลตําบลบานแหลม  ไดเตรียมความพรอมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นอยูเสมอ ซึ่งไดทําการปรับปรุงเพิ่มเติมแผน /งบประมาณในสวนของการปองกันควบคุมโรคระบาด
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิต 19 เปนที่เรียบรอยรอยแลว เพ่ือแกไขปญท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทันทวงทีและ
เพ่ือความสะดวกในการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหลม 
จึงตระหนักถึงการใหความรวมมือ ในทุก ๆ หนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนประชาชนใน
ทองถ่ินซึ่งตองอาศัยความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป 



เทศบาลตําบลบานแหลม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 
รวม 76 โครงการ จํานวนเงิน 43,827,455 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 67 โครงการ จํานวนเงิน 31,492,826 ลานบาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ดังนี ้

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 

 
 

แผนงาน
ที ่
 

 
โครงการ/รายการ 

 

 
งบประมาณ

อนมุัติ 
 

 
งบประมาณ

เบิกจาย 
 

 
งบประมาณ

คงเหลือ 
 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 

 
                  สถานะการดําเนินงาน 

 

 
ไมได

ดําเนินงาน 
 

 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 

 
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 113,000.00 96,000.00 17,000.00    √ 
2 โครงการกวาดบานทําความสะอาดเมือง (Big 

Cleaning Day) บําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพ่ือ
สงเสริมคณุธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบล
บานแหลม 

30,000.00 22,100.00   7,900.00    √ 

3 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,437,220.00 442,400.00 630,820.00    √ 

4 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,437,220.00 442,400.00 630,820.00    √ 

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวย ูถนน
เพชรบุร-ีบานแหลม (ฝงตะวันตก) 

255,400.00 255,000.00 400.00    √ 

6 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบานเลขที ่
96 หมูที่ 4 

53,000.00  -  -  √   

7 โครงการกอสรางปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พรอม
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตวัยู ซอย 
เทศบาล 13/1 หมูที ่4 

241,300.00  -  -  √   

 
 



 
 

แผนงาน
ที ่
 

 
โครงการ/รายการ 

 

 
งบประมาณ

อนมุัติ 
 

 
งบประมาณ

เบิกจาย 
 

 
งบประมาณ

คงเหลือ 
 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 

 
                  สถานะการดําเนินงาน 

 

 
ไมได

ดําเนินงาน 
 

 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 

 
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

 

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวย ูและ
ปรับปรุงฝารางระบายน้ําค.ส.ล. บริเวณหนาวัดตน
สน หมูท่ี 2 

404,200.00  -  -  √   

9 โครงการกอสรางถนนปรับปรุงเสรมิผิวถนน ค.ส.ล. 
พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวย ูซอย
แยกจากซอยเทศบาล 15 

453,600.00 426,000.00 27,600.00    √ 

10 โครงการกอสรางปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
พรอมกอสรางปรับปรุงเสรมิรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 15 

220,600.00 - - กองชาง √   

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวย ู
บริเวณขางบานเลขท่ี 121/3 หมูท่ี 4 ถึงคลอง
น้ําวน (ซอยโรงส)ี 

180,000.00 - - กองชาง √   

12 โครงการกอสรางที่นั่งพัก ค.ส.ล. บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตาํบล บานแหลม หมูที ่7 

226,900.00 226,800.00 100.00 กองชาง   √ 

13 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวถนนแอสฟลทติกคอนก
รีตถนนบรเิวณทางเขาสานักงานเทศบาลตําบล 
บานแหลม หมูท่ี 7 

1,209,000.00 1,208,000.00 1,000.00 กองชาง   √ 

14 โครงการขุดดินเลนพรอมเกลี่ยตบแตงคลองวัด หมู
ที ่3 หมูที ่5 

284,200.00 - - กองชาง √   

15 โครงการขุดดินเลนพรอมเกลี่ยตบแตงเหมือง
สาธารณประโยชน หมูท่ี 8 

71,900.00 - - กองชาง √   

รวมยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 6,679,540.00 2,692,700.00 3,986,840.00     

 



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 

 

แผนงาน
ที ่
 

 
โครงการ/รายการ 

 

 
งบประมาณ

อนมุัติ 
 

 
งบประมาณ

เบิกจาย 
 

 
งบประมาณ

คงเหลือ 
 

 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 

 
                  สถานะการดําเนินงาน 

 

 
ไมได

ดําเนินงาน 
 

 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 

 
ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

 

1 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 120,300.00 47,344.00 72,956.00 สํานักปลดัฯ   √ 
2 โครงการเขาวดัทาบุญนอมราลึกในพระมหา

กรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

5,000.00 3,500.00 1,500.00 สํานักปลดัฯ   √ 

3 โครงการกฎหมายที่ชาวบานควรรู 10,000.00 6,440.00 3,560.00 สํานักปลดัฯ   √ 
4 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
15,000.00 13,044.71 1,955.29 สํานักปลัดฯ   √ 

5 โครงการตรวจสอบคนหาจดุเสี่ยงตอภัยพิบัตติางๆ 
เชน อัคคีภัย วาตภัย    ภัยจากการจมน้ํา ภัยจาก
มิจฉาชีพและการเฝาระวังปองกันโดยมสีวน 
รวมของประชาชน 

25,000.00 24,000.00 1,000.00 สํานักปลัดฯ   √ 

6 โครงการเฝาระวังปองกันอุบัติภัยทางถนน 40,000.00 12,950.00 27,050.00 สํานักปลดัฯ   √ 
7 โครงการอบรมการชวยเหลือและการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตนแกผูประสบภัยตางๆ 
20,000.00 15,590.00 4,410.00 สํานักปลัดฯ   √ 

8 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแกชุมชน 

20,000.00 18,510.80 1,489.20 สํานักปลัดฯ   √ 

9 โครงการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคกลางและระดับประเทศ 

50,000.00 7,380.00 42,620.00 กองการศึกษาฯ   √ 
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10 โครงการพัฒนาการเรยีนรูจากแหลงเรียนรู
ภายนอกสถานศึกษา 

40,000.00 27,705.00 12,295.00 กองการศึกษาฯ   √ 

11 โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูนอก
สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 

50,000.00 29,175.00 20,825.00 กองการศึกษาฯ   √ 

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 2,103,925.00 1,929,693.00 174,232.00 กองการศึกษาฯ   √ 
13 โครงการพัฒนาการสมวัยใสใจลูกรัก 28,000.00 9,535.00 18,465.00 กองการศึกษาฯ   √ 
14 วัสดุงานบานงานครัว 2,400,380.00 2,379,014.78 21,365.22 กองการศึกษาฯ   √ 
15 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1,109,680.00 1,028,222.60 81,457.40 กองการศึกษาฯ   √ 
16 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู 

พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานทางการศึกษา 
104,270.00 104,270.00 0 กองการศึกษาฯ   √ 

17 เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,259,995.00 11,669,477.99 3,590,517.01 กองการศึกษาฯ   √ 
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18 โครงการชุมชนปลอดภัยไรโรคพิษสุนัขบาตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟาจฬุาภรณวลัยลกัษณ 
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

63,000.00 62,961.00 39.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

19 โครงการน้ําตูหยอดเหรียญอัตโนมติัสะอาด 
ปลอดภัย 

10,000.00 8,923.80 1,076.20 กองสาธารณสุขฯ   √ 

20 โครงการประชาสมัพันธลด ละ เลกิโฟมบรรจุ
อาหาร 

6,000.00 6,000.00 0 กองสาธารณสุขฯ   √ 

21 โครงการฝกอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผูประกอบการคาอาหาร 

30,000.00 12,120.00 17,880.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

22 โครงการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารใน
รานคาอาหารแผงลอยจําหนายอาหาร โรงอาหาร
ในโรงเรียนและรานมินิมารท 

20,000.00 15,579.20 4,420.80 กองสาธารณสุขฯ   √ 

23 โครงการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารใน
ตลาดเอกชน 

5,000.00 4,087.40 912.60 กองสาธารณสุขฯ   √ 

24 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําประปา 12,000.00 11,341.70 658.30 กองสาธารณสุขฯ   √ 
25 โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง 5,000.00 1,400.00 3,600.00 สํานักปลดัฯ   √ 
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26 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 464,000.00 456,000.00 8,000.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 
27 โครงการฝกอบรมและพัฒนา 

ศักยภาพแกนนาสุขภาพชุมชน 
20,000.00 13,553.00 6,447.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

28 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1,437,220.00 442,400.00 630,820.00 สํานักปลัดฯ   √ 
29 โครงการทบทวนและจัดทําแผน 

ชุมชน 
15,000.00 13,175.00 1,825.00 สํานักปลัดฯ   √ 

30 โครงการประชาคมตําบลบานแหลม 15,000.00 3,450.00 11,550.00 สํานักปลัดฯ   √ 
31 โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน 100,000.00 67,130.00 32,870.00 กองการศึกษาฯ   √ 
32 โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 25,000.00 25,000.00 0 กองการศึกษาฯ   √ 
33 โครงการชวยเหลือทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา

และใหชวยเหลือนักเรยีนซึ่งเปนผูยากจนหรือ 
ผูดอยโอกาส 

50,000.00 16,150.00 33,850.00 กองการศึกษาฯ   √ 

34 โครงการชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทาง
สังคมและการชวยเหลือผูไดรบัผลกระทบจากโรค
อุบัติใหมเชน ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ฯลฯ 

429,500.00 355,000.00 74,500.00 สํานักปลัดฯ   √ 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

12,157,000.00 10,167,663.72 1,989,336.28     

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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1 โครงการน้ํามันพืชใชแลวแลกหนังสือใหนอง เพ่ือคู
คลองที่ใสสะอาด 

2,000.00 500.00 1,500.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

2 โครงการเฝาระวังคุณภาพแมน้ําเพชรบุร ี 5,000.00 4,708.00 292.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

3 โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึกอนุรักษแมน้ํา
เพชรบุร ี

85,000.00 69,275.00 15,725.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

4 โครงการรักษาความสะอาดแมน้ําเพชรบุรี 10,000.00 9,515.00 485.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 
5 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 6,000,000.00 5,024,492.86 975,507.14 กองสาธารณสุขฯ   √ 
6 โครงการผลติปุยน้ําชีวภาพจากขยะอินทรยี 6,000.00 5,600.00 400.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 
7 โครงการผาปาขยะ 4,000.00 3,250.00 750.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 
8 โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย 7,000.00 6,700.00 300.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 
9 โครงการรณรงคท้ิงสิ่งของที่ไมใชแลวในครัวเรือน 2,000.00 2,000.00 0 กองสาธารณสุขฯ   √ 

10 โครงการใหความรูแกเด็กเยาวชนในการคัดแยก
ขยะ 

12,000.00 9,950.00 2,050.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

11 โครงการฝกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 8,000.00 3,230.00 4,770.00 กองสาธารณสุขฯ   √ 

 
 
 
 



 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
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12 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1,190,000.00 747,217.46 442,782.54 กองสาธารณสุขฯ   √ 
13 โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษา 20,000.00 6,370.00 13,630.00 กองการศึกษาฯ   √ 

14 โครงการพัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรยีนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 6,820.00 8,180.00 กองการศึกษาฯ   √ 

15 โครงการสานสมัพันธบานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลบานแหลม 

10,000.00 10,000.00 0 กองการศึกษาฯ   √ 

16 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 6,000,000.00 5,024,492.86 975,507.14 กองการศึกษาฯ   √ 
17 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 1,437,220.00 442,400.00 630,820.00 สํานักปลัดฯ   √ 
18 โครงการถมดินบรเิวณดานหลังสํานักงานเทศบาล

ตําบลบานแหลมหมูที ่7 ต.บานแหลม อ.บาน
แหลม จ.เพชรบุร ี

498,700.00 - - สํานักปลัดฯ √   

รวมยุทธศาสตรการพฒันาการบริหารจัดการองคกร 10,473,120.00 6,962,984.75 3,510,135.25     
รวมทุกยุทธศาสตร 44,569,655.00 31,492,826.46 13,076,828.54     

 
 



 
 

 
  

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 
            ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 253 ก าหนดว่าในการด าเนินงาน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแหลม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
 "เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 
        1. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. เคหะและชุมชน 
        3. งานรักษาความสงบ 
    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. งานรักษาความสงบ 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. เคหะและชุมชน 
 



 
        6. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        7. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        8. งบกลาง 
    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การศึกษา 
        3. เคหะและชุมชน 
        4. สาธารณสุข 
        5. อุตสาหกรรมและการโยธา 
    การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. งานรักษาความสงบ 
        3. การศึกษา 
        4. เคหะและชุมชน 

ง. การวางแผน 
 เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
 เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการ 
ที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

14 21,869,400.00 16 3,734,000.00 22 45,263,500.00 41 28,090,900.00 43 98,948,494.00 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

71 38,113,510.00 86 38,791,960.00 95 46,159,960.00 96 45,540,033.00 95 45,591,173.00 

การบริหารจัดการ
ขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

19 5,112,900.00 19 5,041,000.00 22 5,933,000.00 24 69,121,800.00 16 5,234,000.00 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 

34 7,467,458.00 33 19,939,971.00 44 20,956,813.00 37 51,595,500.00 30 7,792,000.00 

รวม 138 72,563,268.00 154 67,506,931.00 183 118,313,273.00 198 194,348,233.00 184 157,565,667.00 

 
 
 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 116 โครงการ งบประมาณ 44,569,655 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 19 6,679,540.00 

การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 65 15,259,995.00 

การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 12,157,000.00 

การพัฒนาการบรหิารจดัการองคก์ร 17 10,473,120.00 

รวม 116 44,569,655.00 

     
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการอบรม จัดระเบียบแผงลอย 
หาบเร ่เสน่ห์เมอืงบ้านแหลม 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ข้อกฏหมายระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติตามเทศบัญญัติและ
ตามประกาศของเทศบาลต าบล บ้าน
แหลม - เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการตัง้วางสินค้าต่างๆ  

- จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจแก่
ประกอบการหาบเรแ่ผงลอย
และผู้ประกอบการแปรรูป
สินค้าประมง (ตากปลาตาก
หอย) ในเขตเทศบาล 

2. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการจ้างบริการบ ารุงดแูลรกัษา
ต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและ
พื้นที่สเีขียวและที่สาธารณะ 

113,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ต้นไมเ้กาะกลางถนน ทางเท้า
และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะในเขต
เทศบาลได้รับการดแูลบ ารุงรกัษา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสนมอ 

2 คน 

3. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการกวาดบ้านท าความสะอาด
เมือง (Big Cleaning Day) 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อรณรงคท์ าความสะอาดอาคาร
บ้านเรอืนและสถานที่สาธารณะโดย
การมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

(ปี 2564-2565) จัด
กิจกรรมวนัท าความสะอาด
อาคารบ้านเรอืนและสถานที่
สาธารณะในเขตชุมชน 
จ านวน 9 ชุมชน 

4. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง
ปรับปรุงเสรมิผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 11 - 001 
(สายทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
3176) ตั้งแต่ ชว่งกม. 12 + 260 
- กม. 14 +168 หมู่ที่ 7  
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุร ี

1,437,220.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ได้แบบแปลนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของทางหลวงและตามหลกั
วิศวกรรมจราจร  

1 สาย 

5. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 
 
 
 
 

โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับ
เป็นค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญา
แบบปรับราคาได้ 

50,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมบญัชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได ้

1 โครงการ 



6. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
บ้านแหลม 

7,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมพืน้ทีเ่สี่ยงและป้องกนั
แหล่งแพรร่ะบาดของยาเสพติด  

สนับสนุนงบประมาณ เป็น
ค่าจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด 
รวมจ านวน 1,100 ชุด และ
จัดท า ป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งเบาะแส จ านวน 10 
แผ่น 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการค่าจ้างออกแบบ ที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรอื
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

1,437,220.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ได้แบบแปลนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของทางหลวงและตามหลกั
วิศวกรรมจราจร 

1 ครั้ง 

8. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ในเขต
เทศบาล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุร ี 

0.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ชุมชนมีภูมทิัศน์ทีร่่มรืน่ 
สวยงาม 

1 แห่ง 

9. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุร-ี 
บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต ่ 
กม. 12+600 ถึง กม.12+720 
หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุร ี

255,400.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้มีชอ่งทางระบายน้ าจากผิว
จราจรและครัวเรอืน 

1 แห่ง 

10. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน  
ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที ่96 หมู่ที่ 4 
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุร ี

53,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
ซอยบ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ต.บ้าน
แหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี

1 แห่ง 

11. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวิ
ถนน ค.ส.ล. พร้อมกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย
เทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4  
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุร ี

241,300.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและทาง
ระบายน้ าจากผิวจราจรและอาคาร
บ้านเรอืน 

1 แห่ง 

12. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณหน้า 
วัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี

404,200.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้มีชอ่งทางระบายน้ าจากผิวดิน
และครวัเรอืน 

1 แห่ง 

13. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พรอ้ม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวั
ยูซอยแยกจากซอยเทศบาล 15 
(พราหมณ์บุตรโท) หมู่ที ่3  
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุร ี

453,600.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและมี
ระดับที่สูงขึ้น 

1 แห่ง 

14. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผวิ
ถนน ค.ส.ล.พร้อมกอ่สร้างปรับปรงุ
เสริมรางระบายน้ าค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 15 ถึง คลองน้ าวน หมู่ที ่
3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุร ี

220,600.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและมี
ระดับที่สูงขึ้น 

1 แห่ง 

15. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณข้างบ้าน 
เลขที ่121/3 หมู่ที่ 4 ถึงคลอง
น้ าวน (ซอยโรงสี) หมู่ที ่4  
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุร ี

180,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้มีชอ่งทางระบายน้ าจากผิวดิน
และครวัเรอืน 

1 แห่ง 



16. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างทีน่ั่งพักค.ส.ล. 
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี

226,900.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่นั่งพกั ส าหรับบุคคล
ที่มาออกก าลังกาย 

1 แห่ง 

17. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบรเิวณ
ทางเข้าส านกังานเทศบาลต าบล
บ้านแหลม หมูท่ี่ 7 ต.บ้านแหลม  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี

1,209,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 1 แห่ง 

18. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ย 
ตบแต่งคลองวดั หมูท่ี่ 3 , หมู่ที่ 5  
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุร ี

284,200.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าทว่มขังและป้องกันการ
ตื้นเขนิ 

1 แห่ง 

19. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบ
แต่งเหมอืงสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุร ี

71,900.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อระบายน้ าทว่มขังและป้องกันการ
ตื้นเขนิ 

1 แห่ง 

20. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานรฐัพิธวีันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

120,300.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเฉลมิพระเกียรติและถวายพระ
พรชัยมงคล - เพื่อน้อมร าลกึในพระ
มหากรณุาธิคุณของพระองคท์่านทีท่รง
มีต่อพสกนกิรชาวไทย  

จัดงานรัฐพิธ ีจัดพิธีทาง
ศาสนา จัดพธิีลงนามถวาย
พระพร จัดพิธีลงนามถวาย
พระพร จัดพิธจีุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลและจัดงาน
เฉลิมฉลองในวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัว 

21. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานรฐัพิธวีันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชนิ ี

120,300.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

- เพื่อเฉลมิพระเกียรติและถวายพระ
พรชัยมงคล - เพื่อน้อมร าลกึในพระ
มหากรณุาธิคุณของพระองคท์่านทีท่รง
มีต่อพสกนกิรชาวไทย  

จัดงานรัฐพิธ ีจัดพิธีทาง
ศาสนา จัดพธิีลงนามถวาย
พระพร จัดพิธีลงนามถวาย
พระพร จัดพิธจีุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลและจัดงาน
เฉลิมฉลองในวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชนิ ี

22. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานรฐัพิธวีันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

120,300.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตแิละถวายพระพร
ชัยมงคล - เพื่อนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคท์่านที่ทรงมี
ต่อพสกนกิรชาวไทย  

จัดงานรัฐพิธ ีจัดพิธีทาง
ศาสนา จัดพธิีลงนามถวาย
พระพร จัดพิธีลงนามถวาย
พระพร จัดพิธจีุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลและจัดงาน
เฉลิมฉลองในวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

23. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาตขิองจังหวัด และอ าเภอ 

120,300.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกระตุน้จิตส านกึของประชาชนให้
รักและหวงแหน เทิดทูนสถาบันชาต ิ
สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมตามแนวทาง
นโยบายรัฐบาล นโยบาย
จังหวัด นโยบายอ าเภอใน
วาระส าคญัหรือใน
สภาวการณ์ต่างๆ 

24. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 
 

โครงการเข้าวัดท าบุญนอ้มร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรม ชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศล - เพื่อนอ้มร าลึกในพระ
หมากรณุาธิคุณของพระองคท์่าน - 
เพื่อสรา้งจิตส านึกให้แก่บุคลากรของ
เทศบาลในการบ าเพญ็ประโยชน์เพือ่
ส่วนรวมตามรอยพอ่  

จัดพิธีท าบุญทางศาสนา ณ 
วัดในเขตเทศบาลและท า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกันระหว่างบุคลากรของ
เทศบาลกับประชาชนในวนัที ่
5 ธันวาคม ของทกุปี 



25. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมแนวทางการไกล
เกลี่ยขอ้พิพาทในชุมชน 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในแนวทางแก้ไขปัญหาขอ้
พิพาทในชุมชนของตนเอง 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนที่สนใจจ านวน 
50 คน 

26. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู ้ 10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายเบ้ืองต้นที่ประชาชน
ควรจะต้องรับรู ้- เพื่อปอ้งกนัการ
กระท าที่ผิดกฎหมายอันเนือ่งจากการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย  

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนที่สนใจ จ านวน 
50 คน - เผยแพร่ความรู้
กฎหมายที่จดัอบรมทาง
ช่องทางสือ่สารต่างๆของ
เทศบาลให้ประชาชนในเขต
เทศบาลที่ไม่ไดเ้ข้ารว่มอบรม
มีโอกาสรับทราบด้วย 

27. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการกิจกรรม วนัต่อต้านยาเสพ
ติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกนัและ
ปราบปราม ยาเสพติดอ าเภอ  
บ้านแหลม 

9,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรา้งจิต ส านกึการมีส่วนรว่มของ
ทุกภาคสว่นในการต่อต้านยาเสพติด 

- สนับสนนุงบประมาณการ
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดของทกุภาค
ส่วน จ านวน 2,000 คน 
การกล่าวค าปฏิญาณตนไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การจัด
นิทรรศการเนือ่งในโอกาสวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 
26 มิ.ย.) 

28. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับหมู่บ้านต าบลเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอบ้านแหลม 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝกึอบรมเจา้หน้าที ่ชุดต าบล
เข้มแข็ง ตั้งจุดตรวจอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

สนับสนุนงบประมาณจัด
อบรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับหมู่บ้านต าบล 
จ านวน 10 ต าบล 73 
หมู่บ้านๆ ละ12 คน 

29. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น  

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีสถานทีก่ลางในการประสาน
การชว่ยเหลือประชาชน 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในเขตอ าเภอ 
ได้รับการศกึษาปัญหาความ
เดือดร้อนและน ามาหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

30. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติต่างๆ เชน่ อัคคีภัย วาตภัย 
ภัยจากการจมน้ า ภัยจากมจิฉาชีพ 
และการเฝ้าระวงัป้องกนัโดยมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

25,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตรวจสอบหาพื้นที่ในเขตเทศบาล
หาจุดเสี่ยงต่อการเกดิภัยต่างๆ และ
ก าหนดแนวทางในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน 

พื้นที่เขตเทศบาลต าบล บ้าน
แหลม 

31. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังป้องกนัอุบัติภัย
ทางถนน 

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เดนิทางผ่านเขต
เทศบาล 

จัดตั้งหน่วยบรกิารข้อมูลการ
เดินทาง บรกิารจุดพักรถ
และบรกิารชว่ยเหลืออื่นๆแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวนัหยุด
เทศกาลส าคัญต่างๆทีม่ี
วันหยุดต่อเนือ่งหลายวัน 

32. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝกึอบรมการช่วยเหลอืและ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจและวธิีการ
ที่ถกูต้องในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

จ านวน 1 ครั้ง ระยะ เวลา 
1 วัน 

33. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการช่วยเหลอืประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการชว่ยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

ช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ด้านสาธารณภัย ด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ่ และด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทั้งนี้ประชาชนที่จะ
ได้รับความช่วยเหลอืต้อง
เป็นผู้ที่ไดร้ับความเดือดร้อน 
หรือไม่สามารถชว่ยเหลือ



ตนเองได้ในการด ารงชีพ โดย
อาจให้เป็นสิ่งของ หรือช่วย
เป็นเงนิ หรอืการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อไดร้ับการ
ช่วยเหลือประชาชน ใน
ระดับพ้ืนที่ ตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 

34. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ด้านการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย แก่ชุมชน 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

ชุมชนสามารถด าเนินการบริหาร
จัดการกับภัยพิบัติในเบ้ืองต้น 

จ านวน 9 ชุมชนๆ ละ 5 คน 
รวม 45 คน 

35. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคกลาง และ
ระดับประเทศ 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสรา้งประสบการณก์ารเรียนรู้จาก
การเข้ารว่มการแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการ 

ส่งนักเรียนเข้ารว่มการ
แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 
ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

36. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อสร้างประสบการณก์ารเรียนรู้จาก
การเข้ารว่มการแข่งขนั - เพื่อคัดเลือก
นักเรียนเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขนัความเป็นเลิศทางวชิาการ 

1 ครั้ง 

37. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาการเรียนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอกสถานศึกษา 

40,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก - เพื่อให้ผู้ปกครองได้รว่มท า
กิจกรรมกับเด็กนกัเรียน  

1 ครั้ง 

38. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้
นอกสถานศึกษาของรร.เทศบาล วดั
ลักษณาราม 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อให้เดก็นกัเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

1 ครั้ง 

39. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,103,925.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อรองรับการจัดสรรเงนิอดุหนุน
ทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้แก่สถานศึกษา 

1.สนับสนุนอาหารกลางวนั 
2.สนับสนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศกึษา
ท้องถิ่น 3.สนับสนนุส าหรับ
ส่งเสริมศกัยภาพการจัด
การศกึษาของทอ้งถิน่(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 4.
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 5.สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

40. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูก
รัก 

28,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพือ่พัฒนาทกัษะการเลี้ยงดูเดก็
ปฐมวัยแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและผูดู้แล
เด็กสร้างความใจในแนวทาง -เพื่อให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ
พัฒนาการสมวัยของเด็ก  

1 ครั้ง 

41. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอาหารเสริม(นม) 2,400,380.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อรองรับการจัดสรรเงนิอดุหนุน
ทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้แก่สถานศึกษาเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) 

ประมาณการรับการจัดสรร
งบประมาณตามยอดจ านวน
นักเรียน ณ วนัที่ 10 
มิถุนายน ของนกัเรียนใน
สถานศกึษาสังกัดเทศบาล
และสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
(สพฐ.) 



42. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมความกตัญญูตอ่
ผู้สูงอายุ 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพื่อตระหนกัถึงความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ให้เป็นต้นแบบใน
การดแูลรกัษาสุขภาพที่ดี มีอายุยืน
ยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 2. 
เพื่อแสดงออกซ่ึงความกตัญญกูตเวที
ต่อผู้สูงอายุ โดยการรดน้ าด าหัวขอพร
จากผู้สูงอายุ ทั้งที่อยู่ในครอบครวั
ตนเองและผูสู้งอายุในเขตเทศบาล  

- จัดพิธเีจรญิพระพุทธมนต์
และจัดกิจกรรมรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - 
จัดการประกวดสขุภาพที่ด ี
ผู้สูงอายุต้นแบบ? 

43. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการหนนู้อยสดใส ห่างไกลยา
เสพติด 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รว่มกิจกรรม
อย่างสร้างสรรค ์2.เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของยาเสพติด  

เชิงปริมาณ เดก็ คร ูผู้ดูแล
เด็กในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ทุกคนห่างไกลยาเสพติด เชิง
คุณภาพ จัดโครงการปีละ 1 
ครั้ง -จัดกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสีภาพการป้องกนัยา
เสพติด -จัดท าสือ่และป้าย
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด 

44. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วย
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัด
ลักษณารามและศนูย์พัฒนาเด็กเลก็
ในสังกัด 

1,109,680.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานศึกษามีบุคคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศกึษา 

จ้างเหมาบรกิารบุคลากร
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สถานศกึษาในสังกดั 

45. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าค่ายพักแรมลกูเสอื-
เนตรนารี ป.4-6  

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการอยู่ร่วมกนั 
2.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความ
รับผิดชอบ อดทน มรีะเบียบวินัย
ร่วมกัน 3.เพื่อให้ลกูเสอื-เนตรนารรีู้จกั
ใช้ชีวิตและบ าเพ็ญประโยชน ์4.เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสตูรการจดั
กิจกรรมลกูเสอื-เนตรนารแีละผู้
บ าเพ็ญประโยชน ์5.เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรฐับาลตามโครงการ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้
พื้นฐาน 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

46. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝกึอบรมและศกึษาดูงาน
พนักงานครู พนกังานจ้าง และ
ผู้ปฏิบัติงานทางการศกึษา 

104,270.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ พนักงานคร ู
พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษา 

จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารและ
จัดกิจกรรมศกึษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
พนักงานครูพนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา 

47. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง
ตามรอยเท้าพอ่ 

5,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.เพื่อให้เดก็และผู้ปกครองได้ท า
โครงการรว่มกัน 2.เพื่อให้เดก็มีความรู้
และทกัษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิตตาม
แนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จัดป้ายนิเทศตามแนว
พระราชด าริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ตาม
รอยเท้าพ่อ) 

48. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
สู่ O-NET 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนชัน้ประถม ศกึษาปีที่ 
6 ในการทดสอบระดับชาติ ขัน้
พื้นฐาน (O-NET) จ านวน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้คือ คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ 2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่
เน้นทกัษะการวเิคราะห์ขัน้สูงและ
สร้างความคุน้เคยในการทดสอบ 3. 
เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคัญ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.
นักเรียนชัน้ประถม ศกึษาปีที ่
6 ทุกคน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-
NET 2.นักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-
NET) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
 
 



และประโยชน์ในการทดสอบ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1.
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
เจตคตทิี่ดีต่อการเรียนและ
การศกึษาต่อมากขึ้น 2.
นักเรียนมีความมัน่ใจมากขึน้
ว่าผลการทดสอบระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (0-NET) สูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

49. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเงนิอดุหนุนส าหรับ
สนับสนุน อาหารกลางวันให้ แก่
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการ ศกึษาขัน้พื้นฐาน 
(สพฐ.) 

4,107,600.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนตามทีก่รมส่งเสริมฯแจ้ง
การจดัสรร  

-โรงเรียนวัดต้นสน -โรงเรียน
วัดในกลาง -โรงเรียนบ้าน
แหลม (โดยใช้ยอดจ านวน
นักเรียน ณ วนัที่ 10 
มิถุนายน ของทกุปี) 

50. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติย
ราชนาร ี

63,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อสืบสานพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราช
นาร ีในการทีจ่ะก าจัดโรคพิษสุนขับ้า
ในประเทศไทยให้หมดไป 

เพื่อท าให้สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้าอย่างตอ่เนื่องทุกปี -
เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องโรคพิษสนุัขบ้า
และการดแูลสัตว์เลี้ยงอย่าง
ถูกตอ้งและรับผิดชอบ -เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
มีความรู ้ความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงอันตรายของโรค
พิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันสนุัขกัดและการ
ปฏิบัติตนหลังจากถูกสนุัขกัด 

51. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการน้ าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัต ิ
สะอาด ปลอดภัย 

10,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าดื่มที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรคและปลอดภัยตอ่
สุขภาพ 

ปี2561 - 2562) -
ตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้
หยอดเหรียญอตัโนมัติในเขต
เทศบาล ด้วยชุดตรวจโคลิ
ฟอร์มในน้ า และชดุ
ตรวจสอบความกระด้างของ
น้ า จ านวน 8 ครั้งต่อปี (ปี
2563 - 2565) -
ตรวจสอบคุณภาพน้ าตู้
หยอดเหรียญอตัโนมัติในเขต
เทศบาล ด้วยชุดตรวจโคลิ
ฟอร์มในน้ า และชดุ
ตรวจสอบความกระด้างของ
น้ า จ านวน 3 ครั้งต่อปี 

52. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการประชาสัมพนัธ์ ลด ละ เลกิ 
โฟมบรรจุอาหาร 

6,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร 

1 โครงการ 

53. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝกึอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้ความรู้ด้านสขุาภิบาลอาหาร
และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ร้านอาหารสุขภาพ 

จ านวน 70 คน จ านวน 1 
ครั้ง 

54. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร โรงอาหารใน
โรงเรียนและร้านมินมิารท์ 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้ประชาชน นักเรียนและครูได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย 

90 ร้าน จ านวน 1 ครั้ง 



55. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารในตลาดเอกชน 

5,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

ให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่
สะอาดปลอดภัย 

ตรวจสขุาภิบาลอาหารแผง
ลอยจ าหน่ายอาหารในตลาด
เอกชน เพื่อตรวจหาสาร
ปนเป้ือนในอาหาร เชน่ สาร
บอแรกซ์ , สารกนัรา,สาร
ฟอร์มาลนี, สารโพลาร ์

56. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังคณุภาพน้ าประปา  12,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าประปาที่
สะอาดปลอดภัยส าหรับการอุปโภค
และบริโภค 

ปี61-62-ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา
ดื่มได้ 3 จุด 1 ครั้งต่อปี -
ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม 9 
จุด 8 ครั้งต่อปี -ตรวจหาโค
ลิฟอร์มแบคทเีรีย คลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ าและค่า
ความเป็นกรดด่าง ด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม (ปี63-
65) -ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา
ดื่มได ้3 จุด 1 ครั้งต่อปี -
ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม 9 
จุด 3 ครั้งต่อปี -ตรวจหาโค
ลิฟอร์มแบคทเีรีย คลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ าและค่า
ความเป็นกรดด่าง ด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม 

57. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผกัสวน
ครัวแนวตั้ง 

5,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อประยุกต์แนวคิดการปลกูผักสวน
ครัวภายใต้ข้อจ ากัดของพืน้ที่ใน
ครัวเรือน 

1 แห่ง 

58. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์
และขึน้ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนขับ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อส ารวจจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียน
สัตว์ในเขตเทศบาลตามโครงการชุมชน
ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนขับ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนขับ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ 
อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อส ารวจจ านวนสุนขัและ
แมวที่มีเจ้าของและไมม่ี
เจ้าของในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลมและขึน้ทะเบียน
สัตว ์

59. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างบริการก าจัดลกูน้ า
ยุงลายท าลายแหล่งเพาะพันธุ์และ
พ่นสารเคมีก าจัดยุงลายตัวแก ่

464,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ยุง จ้างเหมาบุคลากรท าหน้าที่
ในการฉีดพน่ยุงเพื่อก าจัด
ลูกน้ ายุงลายและท าลาย
แหล่งเพาะพนัธ์ยุงจ านวน 4 
คน 

60. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝกึอบรมและพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสขุภาพชุมชน 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

(ปี 2561) 1.1 เพื่อฝึกอบรมแกนน า
ด้านสุขภาพ ให้มีความรู้และทักษะใน
การบรกิารด้านสาธารณสขุที่ดแีละ
ถูกตอ้ง 1.2 เพื่อยกย่องและชมเชย
แกนน าด้านสุขภาพทุกคนที่อทุิศตน
ท างานเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 
(ปี 2562) 1.เพื่อประชมุชี้แจง
แนวทางในการด าเนนิงาน 2. เพื่อ
ฝึกอบรม แกนน าด้านสุขภาพ ให้มี
ความรูแ้ละทกัษะในการบรกิารด้าน

(ปี 2561) 1. อบรมความรู้
แก่แกนน าด้านสุขภาพ 
จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละไม่นอ้ย
กว่า 100 คน 2. แกนน าที่
ผ่านการอบรมฟื้นฟรู่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ตรวจสขุภาพ
เบ้ืองต้นและคัดกรองโรคใน
ชุมชน 3.ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูล ข่าวสารในการ 
 



สาธารณสขุเชิงรุก (ปี 2563-2565) 
-เพื่อให้แกนน าด้านสุขภาพ มีความรู้ 
ทักษะและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริการด้านสาธารณสขุเชิงรุก  

ควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ (ปี 2562) 1.จัด
ประชุมแกนน าสขุภาพชุมชน 
1 ครั้ง 2.จัดอบรมพฒันา
ศักยภาพแกนน าสขุภาพ
ชุมชน 1 ครั้ง จ านวน 2 วัน 
(ปี 2563-2565) -.จัด
อบรมพัฒนาศักยภาพแกน
น าสุขภาพชมุชน 1 ครั้ง 
จ านวน 1 วัน 

61. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเงนิอดุหนุนส าหรับ
ด าเนนิงานตามโครงการ
พระราชด าริ ดา้นสาธารณสขุ 

180,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุให้
ชุมชนจัดท าโครงการพระราชด าร ิด้าน
สาธารณสขุ  

9 ชุมชน 

62. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างเหมาบรกิารซ่อมแซม
ดูแลบ ารุงรกัษาไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

1,437,220.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

-เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะสอ่งส่องสว่าง
ในช่วงกลางคืนตลอดเวลา 

จ านวน 2 คน 

63. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างเหมาบรกิารเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคในเขต
เทศบาล 

1,437,220.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นด้าน
สาธารณูปโภคในเบ้ืองตน้ของ
ประชาชน 

1 คน 

64. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการครอบครัวนกัป่ันสร้างสรรค์
วินัยจราจร 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสรมิความสมัพันธข์องคนใน
ครอบครัว -เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้
สร้างประสบการณก์ารเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใชร้ถใช้ถนนที่ถกูต้องให้แก่
ลูกหลาน  

จ านวน 45 ครอบครัวๆละ 
2-3 คน 

65. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิม่ช่องทางการสือ่สารระหว่าง
เทศบาลกับแกนน าชมุชนและระหว่าง
ชุมชนดว้ยกันเอง 

เดือนละ 1 ครั้ง 

66. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเสริมสร้างความรูก้ฎหมาย
ส าคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสทิธิ
และสวัสดกิารภาครฐั 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้สตรีมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายส าคัญที่ควรรู้สามารถเข้าถึง
สิทธิและสวัสดกิารภาครฐั 2. เพื่อให้
เกิดเครอืข่ายสตรีในการเฝ้าระวัง
ปัญหาในพื้นที ่ 

จัดอบรมให้ความรูแ้กนน า
กลุ่มสตร ีจ านวน 45 คน 

67. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ชุมชน 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อทบทวนแผนชุมชนเดิมและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการ ณ ปัจจุบัน 

จัดประชมุตัวแทนครัวเรอืน
ในชุมชนเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนชมุชนทกุชุมชน 
ๆ ละ 1 ครั้ง 

68. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม 15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสร้างช่องทางในการมีส่วนรว่ม
ของทุกภาคสว่นในการน าเสนอปัญหา 
ความต้องการและแนวทางการพฒันา
หรือพิจารณาหาขอ้ยุติหรือข้อสรุปใน
เรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

69. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝกึอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุมชนและแนวทางการสร้างการมีส่วน
ร่วมในชุมชน -เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการบริหารจัดการชมุชน  

1 ครั้ง จ านวน 45 คน 



70. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝกึอบรมอาชีพระยะสัน้
ให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีทกัษะด้านอาชีพ
ตามความสนใจและความตอ้งการและ
สามารถพฒันาเปน็อาชีพเสรมิเพิ่ม
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 

71. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนคุ้มครองเดก็ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในชุมชนในการปกป้องคุ้มครองเด็กใน
ชุมชน -เพื่อให้เด็กในชุมชนได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองตามสิทธิขั้นพืน้ฐาน
ตามกฎหมาย  

-จัดท าฐานข้อมูลเดก็ใน
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน -จัด
ประชุมเครือข่ายแกนน า
ชุมชนเฝ้าระวังเดก็ทีม่ีความ
เสี่ยง 

72. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีา
นักเรียนเทศบาลและเมอืงพทัยา
รอบคัดเลอืกภาคกลางและ
ระดับประเทศ 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเทศบาลและเมอืงพทัยาในแต่
ละระดับตามความสามารถ 

อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 

73. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธอ์ันดขีอง
ประชาชนในชุมชนและระหว่างชุมชน
โดยใช้กีฬาเปน็สื่อ 

อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 

74. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝกึทกัษะในการเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ 

17,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเลน่
กีฬาที่หลากหลายตามความชอบและ
ความถนดั 

อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 

75. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อให้สังคมและชมุชนตระหนกัถึง
ความส าคัญของเด็ก -เพื่อส่งเสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก  

1 ครั้ง 

76. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณอีันดี
งามของไทยเนือ่งในวนัลอยกระทง 

1 ครั้ง 

77. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานประเพณแีห่เรอืองค์ 0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณอีันดี
งามของไทยและของทอ้งถิน่เนื่องใน
เทศกาลทอดกฐนิประจ าปี 

1 ครั้ง 

78. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 25,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณอีันดี
งามของไทยเนือ่งในวนัเขา้พรรษา 

1 ครั้ง 

79. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสืบสานการอนรุกัษ์
หัตถกรรมว่าวไทย 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรกัษ์และสืบสานภมูิปัญญา
พื้นบ้านไทย 

1 ครั้ง 

80. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระ
นครคีรอี าเภอบ้านแหลม จงัหวัด
เพชรบุร ี

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อร่วมสืบสานและฟืน้ฟูธ ารงไว้ ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณอีันดีงาม ของชาวจังหวัด
เพชรบุร ีซึ่งทรง คุณค่า ทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร ์และโบราณคดีให้
ปรากฏแก่สายตาประชาชาต ิ 

1 ครั้ง 

81. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน 80,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว -เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ให้
ชาวอ าเภอบ้านแหลมโดยน าสินค้าที่
ผลิตขึ้นในพืน้ที่ขายให้กับนกัทอ่งเที่ยว
โดยตรง  

1 ครั้ง 



82. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติจิต
อาสา ภัยพบัิติประจ าเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาล ให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลอืเจ้า
พนักงานในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 

83. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการช่วยเหลอืทนุการศกึษา
ส าหรับนักศกึษาและให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงเป็นผู้ยากจน
หรือผู้ดอ้ยโอกาส 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้นักเรียนและนกัศกึษาที่มี
ฐานะยากจนและผูด้้อยโอกาสมทีนุใน
การศกึษา - เพื่อให้นกัเรียนและ
นักศกึษาที่มฐีานะยากจนสามารถ
ด ารงชีวิตไดเ้ท่าเทียมกับผู้อืน่  

1 โครงการ 

84. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการช่วยเหลอืประชาชนที่ขาด
โอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ 
เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ฯลฯ 

429,500.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการชว่ยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิม่เติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 

1 โครงการ 

85. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส านักงานรม่รื่น 9,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
บริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน
เทศบาล 

ปลูกต้นไม้ไมน่้อยกว่า 50 
ต้น 

86. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องใน
วัน วิสาขบูชา 

3,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

- เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านกึให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 
เพื่อเพิม่พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล  

ปลูกต้นไม้ยืนตน้ในบรเิวณ
วัดและบรเิวณที่สาธารณะ  

87. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารตน้ไม้ 4,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

(ปี2561 ? 2562) -เพื่อตั้งศูนย์เพาะ
ช ากล้าไม้ทีเ่หมาะสมกับสภาพดนิใน
พื้นที ่-เพื่อน าพันธุ์ไม้ไปปลูกในที่
สาธารณะและให้ประชาชนน าไปปลูก
ที่บ้านเพือ่เพิม่พื้นที่สีเขียว (ปี2563 ? 
2565) -เพาะช ากล้าไมท้ี่เหมาะสมกับ
สภาพดินในพืน้ที ่-เพื่อน าพนัธุ์ไม้ไป
ปลูกในที่สาธารณะและให้ประชาชน
น าไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว  

(ปี2561 - 2562) -ตั้งศูนย์
เพาะช ากล้าไม้ 1 แห่งใน
บริเวณสถานที่ก าจัดขยะของ
เทศบาล (ปี2563 - 2565) 
-เพาะช ากล้าไม้ให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงพรอ้มที่จะ
น าไปปลูกให้เจรญิเติบโต 

88. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการน้ ามันพืชใชแ้ล้วแลก
หนังสือให้นอ้งเพือ่คูคลองที่ใส
สะอาด 

2,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อสรา้งจิตส านึกการมีส่วนร่วมใน
การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มด้วยการไมท่ิ้งน้ ามันพืชใช้
แล้วลงสู่แม่น้ าล าคลอง 

จัดกิจกรรมรับบริจาคน้ ามนั
พืชใช้แล้วจากร้านอาหาร 
แผงลอยและครัวเรอืน
รวบรวมน าไปแลก 
เปลี่ยนเป็นหนังสอืน าไป
บริจาคให้โรงเรียน 

89. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

โครงการเฝ้าระวังคณุภาพแม่น้ า
เพชรบุร ี

5,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุร ี

(ปี2561 - 2562) -
ตรวจสอบคุณภาพน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรีด้วยชุด
ทดสอบคุณภาพน้ าเดอืนละ 
1 ครั้งๆละ 3 พื้นที ่(ปี
2563-2565) -ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรี
ด้วยชุดทดสอบคุณภาพน้ า
จ านวน 4 ครั้งๆละ 3 พื้นที ่



90. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
อนรุักษ์แม่น้ าเพชรบุรี 

85,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อกระตุน้จิตส านกึของประชาชนใน
การอนรุักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและคูคลอง
ต่างๆ 

- จัดกิจกรรมวนัสืบสานการ 
อนรุักษ์แม่น้ าเพชรบุรีด้วย
การเชิญชวนประชาชนร่วม
ลงนามเป็นเครอืข่ายการ
อนรุักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและคู
คลองในเขตเทศบาล 

91. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรกัษาความสะอาดแมน่้ า
เพชรบุร ี

10,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

(ปี 2561 - 2562) -เพื่อจัดกิจกรรม
เก็บขยะในแมน่้ าเพชรบุรีอย่างตอ่เนื่อง 
(ปี 2563 - 2565) -เพื่อจัดกิจกรรม
เก็บขยะในแมน่้ าเพชรบุรีอย่างตอ่เนื่อง 
-สร้างจิตส านกึและสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรกัษ์แมน่้ า คู
คลอง  

(ปี2561 - 2562) -ส ารวจ
จ านวนครัวเรอืนที่ตั้งอยู่ริม
แม่น้ าเพชรบุรีและเชิญชวน
เป็นเครอืข่ายการอนรุักษ์
แม่น้ าเพชรบุรี -จัดท า
โพงพางดักขยะและจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ า
เพชรบุรอีย่างต่อเนือ่ง (ปี
2563 ? 2565) -ส ารวจ
จ านวนครัวเรอืนที่ตั้งอยู่ริม
แม่น้ าเพชรบุรีและเชิญชวน
เป็นเครอืข่ายการอนรุักษ์
แม่น้ าเพชรบุรี -จัดท า
โพงพางดักขยะและจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ า
เพชรบุรอีย่างต่อเนือ่ง -
พัฒนาคู คลองโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

92. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาบรกิารรักษา
ความสะอาดถนนและพื้นที่
สาธารณะ 

6,000,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อรองรับภารกจิในการจัดบรกิาร 
สาธารณะด้านการรักษาความสะอาด
และการเก็บขนมูลฝอย  

35อัตราตอ่ปี 

93. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาบรกิารขนย้าย
ขยะมูลฝอยน าไปก าจัด 

6,000,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอย ณ สถานทีก่ าจดัขยะของเทศบาล 

2,000 ตัน ต่อปี 

94. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการผลิตปุ๋ยน้ าชวีภาพจากขยะ
อินทรีย์ 

6,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อลดปรมิาณขยะที่ตอ้งน าไปก าจดั 
ณ สถานทีก่ าจัดขยะในแต่ละวัน 

(ปี 2561 - 2562) 1.
จัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนดิ
ขยะอินทรีย์ 2.แยกเก็บขน
ขยะอินทรีย์น าไปแบ่งผลิต
ปุ๋ยน้ าชีวภาพ (ปี 2563- 
2565) แยกเก็บขนขยะ
อินทรีย์น าไปแบ่งผลิตปุ๋ยน้ า
ชีวภาพ 

95. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการผ้าป่าขยะ 4,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกในการคัด
แยกขยะในระดับครวัเรือน 2.เพื่อลด
ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานที่ก าจัดขยะ  

1 ครั้ง 

96. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย์ 

7,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจในการ
น าขยะอนิทรีย์ในครวัเรอืนมาท าปุ๋ย
หมัก 2.เพื่อลดปรมิาณขยะที่ต้องน าไป
ก าจัด ณ สถานทีก่ าจัดขยะในแต่ละวนั  

1.จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในการท าปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย์ จ านวน 1 ครั้ง 
2.แยกเก็บขนขยะอนิทรีย์
น าไปผลิตปุ๋ย 



สิ่งแวดล้อม 

97. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงคท์ิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้
แล้วในครัวเรือน 

2,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อรณรงคก์ารสร้างสภาพแวดลอ้มที่
ดีในครัวเรอืน 

จัดสถานที่ส าหรับให้
ประชาชนน าสิ่งของใน
ครัวเรือนที่ไม่ใชแ้ล้วและ
ต้องการทิ้งไปวางทิ้ง 

98. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการให้ความรู้แก่เดก็เยาวชนใน
การคัดแยกขยะ 

12,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถกูตอ้งแก่
เด็กและเยาวชนในการคดัแยกขยะใน
ครัวเรือน 

จ านวน 1 ครั้ง 

99. การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝกึอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 8,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

1 ครั้ง 

100. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าเอกสารรายงาน
กิจการเทศบาล 

1,140,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรายงานผลการด าเนนิงานของ
เทศบาลในรอบปีให้ประชาชน
รับทราบ 

3,000 เล่มต่อปี 

101. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจ้างบริการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารส านักงานเทศบาล
และบริเวณโดยรอบ 

1,140,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลรกัษา
ความสะอาดอาคารส านกังานเทศบาล
และบริเวณโดยรอบ 

4 คน  

102. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการกิจกรรม 5 ส  0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ระบบเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร โตะ๊
ท างานหอ้งท างาน ห้องเก็บพัสดแุละ
สถานที่อืน่ๆในส านกังานและบรเิวณ
โดยรอบ  

ปีละ 2 ครั้ง 

103. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการเชดิชูเกียรติบุคลากรดเีด่น 2,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อส่งเสรมิการประพฤติปฏิบัติตน
ของบุคลากรเทศบาลให้เป็นไปใน
แนวทางทีถู่กต้องและดีงาม -เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรของเทศบาล  

1 ครั้ง 

104. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการเลอืกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้
สิทธิเลอืกตั้ง  

จัดการเลอืกตั้ง
นายกเทศมนตรแีละสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมตามที่กฎหมายก าหนด 

105. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการพฒันาบุคลกิภาพ
และแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้
ให้บริการที่ด ี

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพฒันา
บุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติในการ
เป็นผู้ให้บริการทีด่ ี

1 ครั้ง 

106. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 
 
 
 

โครงการวนัเทศบาล 4,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อกระตุ้นจิตส านกึของ บุคลากร
เทศบาลให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของภารกิจหน้าทีข่องเทศบาลที่มีตอ่
ประชาชน -เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของประชาชนตอ่บทบาท
หน้าที่และภารกิจงานของเทศบาล  

1 ครั้ง 



107. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับ
เป็นค่าชดเชย (ค่า K)ส าหรับสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ส านักปลัด) 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมบญัชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได ้

1 โครงการ 

108. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกนัภัยรถบรรทกุ
น้ าดับเพลิง 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อคุม้ครองพนกังานขับรถ 
พนักงานที่ไปกับรถและคู่กรณี หาก
เกิดอุบัติเหตุขึน้ในระหว่างการใชร้ถ 

2 คัน 

109. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกนัภัยรถยนต์
ตู้รับส่งนกัเรียน 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อคุ้มครองพนกังานขับรถ เด็ก
นักเรียนและครทูี่ไปกับรถและคูก่รณี 
หากเกิดอุบัตเิหตุขึ้นในระหว่างการใช้
รถ 

1 คัน 

110. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
การศกึษา 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
มีความรูแ้ละความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศกึษาระดับ
สถานศกึษา 

1 ครั้ง 

111. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวน 
การเรียนการสอนของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็  

1 ครั้ง 

112. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสรา้งสัมพันธภาพทีด่ีและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครแูละ
ผู้ปกครอง 

1 ครั้ง 

113. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกนัภัยรถยนต ์
(รถขยะและรถดดูสิ่งปฏิกูล
รถบรรทกุน้ าและรถเก็บขนกิ่งไม้) 

6,000,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อคุ้มครองพนักงานขับรถ พนักงาน
ที่ไปกับรถและคูก่รณี หากเกิด
อุบัติเหตุขึน้ในระหว่างการใชร้ถ 

จ านวน 6 คัน 

114. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกนัภัยรถยนต์ 
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

1,437,220.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อคุ้มครองพนกังานขับรถ พนักงาน
ที่ไปกับรถและคูก่รณี หากเกิด
อุบัติเหตุขึน้ในระหว่างการใชร้ถ 

1คัน 

115. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักงานเทศบาลต าบล บ้านแหลม 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม  

96,200.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดจากวาตภัย
และเพือ่ให้ได้แบบแปลนที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

1 แห่ง 

116. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการถมดินบรเิวณด้านหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุรี (ส านกัปลัด) 

498,700.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อปรับพื้นทีด่้านหลังเทศบาล 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 76 โครงการ จ านวนเงิน 43 ,827,455 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 67 โครงการ จ านวนเงิน 31,492,826 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 15 5,301,900.00 7 2,692,700.00 

การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 38 12,397,477.99 38 11,669,477.99 

การบริหารจัดการขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 10,167,663.72 13 10,167,663.72 

การพัฒนาการบรหิารจดัการองคก์ร 10 7,825,684.75 9 6,962,984.75 

รวม 76 35,692,726.46 67 31,492,826.46 

 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลบ้านแหลม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม 
ในสัญญา มีดังนี ้

 
ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 113,000.00 96,000.00 96,000.00 17,000.00 

2.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการกวาดบา้นท าความสะอาด
เมือง (Big Cleaning Day) บ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

30,000.00 22,100.00 22,100.00 7,900.00 

3.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,437,220.00 806,400.00 442,400.00 630,820.00 

4.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,437,220.00 806,400.00 442,400.00 630,820.00 

5.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. 
รูปตัวยู ถนนเพชรบุร-ีบ้านแหลม (ฝั่ง
ตะวันตก) ตั้งแต่ กม. 12+600 ถึง 
กม.12+720 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

255,400.00 255,000.00 255,000.00 400.00 

6.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
ซอยบ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4  
ต.บ้านแหลม อ.บา้นแหลม  
จ.เพชรบุร ี

53,000.00 53,000.00 0.00 0.00 

7.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวย ูซอย
เทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

241,300.00 241,300.00 0.00 0.00 



8.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. 
รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ า 
ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดต้นสน หมู่ที่ 2 
ต.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมจ.เพชรบุร ี

404,200.00 404,200.00 0.00 0.00 

9.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการก่อสร้างถนนปรับปรุงเสริม
ผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวย ูซอยแยก
จากซอยเทศบาล 15 (พราหมณ์บุตร
โท) หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหล อ.บา้นแหลม 
จ.เพชรบุร ี

453,600.00 426,000.00 0.00 27,600.00 

10.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิว
ถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุง
เสริมรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 15 ถึงคลองน้ าวน หมู่ที่ 3 
ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลมจ.เพชรบุร ี

220,600.00 220,600.00 0.00 0.00 

11.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. 
รูปตัวยู บริเวณขา้งบ้านเลขที่ 
121/3 หมู่ที่ 4 ถึงคลองน้ าวน (ซอย
โรงสี) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 

12.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการก่อสร้างที่นั่งพัก ค.ส.ล. 
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ส านักปลัด) 

226,900.00 226,800.00 226,800.00 100.00 

13.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณ
ทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ส านักปลัด) 

1,209,000.00 1,208,000.00 1,208,000.00 1,000.00 

14.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่ง
คลองวัด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ต.บ้าน
แหลม อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี 

284,200.00 284,200.00 0.00 0.00 

15.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่ง
เหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที ่8  
ต.บ้านแหลมอ.บ้านแหลมจ.เพชรบุร ี

71,900.00 71,900.00 0.00 0.00 

16.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

120,300.00 47,344.00 47,344.00 72,956.00 

17.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

120,300.00 47,344.00 47,344.00 72,956.00 

18.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

120,300.00 47,344.00 47,344.00 72,956.00 

19.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

120,300.00 47,344.00 47,344.00 72,956.00 



20.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าวัดท าบุญนอ้มร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

5,000.00 3,500.00 3,500.00 1,500.00 

21.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการกฎหมายที่ชาวบา้นควรรู้ 10,000.00 6,440.00 6,440.00 3,560.00 

22.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 13,044.71 13,044.71 1,955.29 

23.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติตา่งๆ เช่น อัคคีภยั วาตภยั 
ภัยจากการจมน้ า ภยัจากมิจฉาชีพ 
และการเฝ้าระวังป้องกันโดยมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

25,000.00 24,000.00 24,000.00 1,000.00 

24.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัตภิัยทาง
ถนน 

40,000.00 12,950.00 12,950.00 27,050.00 

25.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมการช่วยเหลือและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
ต่างๆ 

20,000.00 15,590.00 15,590.00 4,410.00 

26.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ชุมชน 

20,000.00 18,510.80 18,510.80 1,489.20 

27.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ 

50,000.00 7,380.00 7,380.00 42,620.00 

28.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

40,000.00 27,705.00 27,705.00 12,295.00 

29.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
นอกสถานศึกษา ของโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณาราม 

50,000.00 29,175.00 29,175.00 20,825.00 

30.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,103,925.00 1,929,693.00 1,929,693.00 174,232.00 

31.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาการสมวยัใส่ใจลูกรัก 28,000.00 9,535.00 9,535.00 18,465.00 

32.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400,380.00 2,379,014.78 2,379,014.78 21,365.22 

33.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,109,680.00 1,028,222.60 1,028,222.60 81,457.40 

34.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พนักงานครู พนักงานจ้าง และ
ผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา 

104,270.00 104,270.00 104,270.00 0.00 



35.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,107,600.00 3,914,400.00 3,914,400.00 193,200.00 

36.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรค 
พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว ์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

63,000.00 62,961.00 62,961.00 39.00 

37.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการน้ าตู้หยอดเหรยีญอัตโนมัติ 
สะอาด ปลอดภัย 

10,000.00 8,923.80 8,923.80 1,076.20 

38.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก 
โฟมบรรจุอาหาร 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

39.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 

30,000.00 12,120.00 12,120.00 17,880.00 

40.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในร้านค้าอาหารแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร โรงอาหารใน
โรงเรียนและร้านมินิมาร์ท 

20,000.00 15,579.20 15,579.20 4,420.80 

41.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในตลาดเอกชน 

5,000.00 4,087.40 4,087.40 912.60 

42.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 12,000.00 11,341.70 11,341.70 658.30 

43.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวน
ครัวแนวตั้ง 

5,000.00 1,400.00 1,400.00 3,600.00 

44.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 464,000.00 456,000.00 456,000.00 8,000.00 

45.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 

20,000.00 13,553.00 13,553.00 6,447.00 

46.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,437,220.00 806,400.00 442,400.00 630,820.00 

47.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,437,220.00 806,400.00 442,400.00 630,820.00 

48.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ชุมชน 

15,000.00 13,175.00 13,175.00 1,825.00 

49.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ

โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม 15,000.00 3,450.00 3,450.00 11,550.00 



ประชาชน 

50.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 100,000.00 67,130.00 67,130.00 32,870.00 

51.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

52.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาและให้ชว่ยเหลือ
นักเรียนซ่ึงเป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000.00 16,150.00 16,150.00 33,850.00 

53.  การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาด
โอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม ่
เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฯลฯ 

429,500.00 355,000.00 355,000.00 74,500.00 

54.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารต้นไม้ 4,000.00 3,950.00 3,950.00 50.00 

55.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการน้ ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือ
ให้น้อง เพื่อคูคลองที่ใสสะอาด 

2,000.00 500.00 500.00 1,500.00 

56.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ า
เพชรบุร ี

5,000.00 4,708.00 4,708.00 292.00 

57.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุร ี

85,000.00 69,275.00 69,275.00 15,725.00 

58.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ า
เพชรบุร ี

10,000.00 9,515.00 9,515.00 485.00 

59.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 6,000,000.00 5,024,492.86 5,024,492.86 975,507.14 

60.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 6,000,000.00 5,024,492.86 5,024,492.86 975,507.14 

61.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะ
อินทรีย ์

6,000.00 5,600.00 5,600.00 400.00 

62.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการผ้าป่าขยะ 4,000.00 3,250.00 3,250.00 750.00 



สิ่งแวดล้อม 

63.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรยี ์

7,000.00 6,700.00 6,700.00 300.00 

64.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
ในครัวเรือน 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

65.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนใน
การคัดแยกขยะ 

12,000.00 9,950.00 9,950.00 2,050.00 

66.  การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 8,000.00 3,230.00 3,230.00 4,770.00 

67.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,140,000.00 725,684.43 725,684.43 414,315.57 

68.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,140,000.00 725,684.43 725,684.43 414,315.57 

69.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000.00 11,469.06 11,469.06 8,530.94 

70.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000.00 10,063.97 10,063.97 19,936.03 

71.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา 

20,000.00 6,370.00 6,370.00 13,630.00 

72.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 6,820.00 6,820.00 8,180.00 

73.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการสานสัมพันธ์บา้นและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

74.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 6,000,000.00 5,024,492.86 5,024,492.86 975,507.14 

75.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,437,220.00 806,400.00 442,400.00 630,820.00 

76.  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการถมดินบริเวณด้านหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นแหลม 
หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุร ี(ส านักปลัด) 

498,700.00 498,700.00 0.00 0.00 

 
 

 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมือง 

44 100,148,494.00 19 6,679,540.00 15 5,301,900.00 7 2,692,700.00 

2.การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

99 47,082,173.00 65 15,259,995.00 38 12,397,477.99 38 11,669,477.99 

3.การบริหารจัดการ
ขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16 5,234,000.00 15 12,157,000.00 13 10,167,663.72 13 10,167,663.72 

4.การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 

32 11,892,000.00 17 10,473,120.00 10 7,825,684.75 9 6,962,984.75 

รวม 191 164,356,667.00 116 44,569,655.00 76 35,692,726.46 67 31,492,826.46 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่  
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการการจัดท าแผน 5 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 
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