
 
 

 
  

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
            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. 2564 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 าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
 เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการ 
ที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 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 114 โครงการ งบประมาณ 64,010,653 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 18 6,061,000.00 

การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 64 35,330,553.00 

การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 11,311,100.00 

การพัฒนาการบรหิารจดัการองคก์ร 21 11,308,000.00 

รวม 114 64,010,653.00 

     
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการจ้างบริการบ ารุงดูแล
รักษาต้นไม้เกาะกลางถนน 
ทางเท้าและพื้นที่สีเขียวและที่
สาธารณะ 

110,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อให้ต้นไม้เกาะกลางถนน 
ทางเท้าและพื้นที่สีเขียวและที่
สาธารณะในเขตเทศบาลได้รับ
การดูแลบ ารุงรักษาอยา่ง
ต่อเนื่องสม่ าเสนมอ 

2 คน 

2.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการถนนสวยงาม 0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
ต่างๆในเขตเทศบาลตามที่ที่
ประชุมแกนน าชุมชนคัดเลือก
ในแต่ละปี  

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 1 
สาย  

3.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการกวาดบา้นท าความ
สะอาดเมือง (Big Cleaning 
Day) 

24,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อรณรงค์ท าความสะอาด
อาคารบ้านเรือนและสถานที่
สาธารณะโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

(ปี 2564-2565) จัด
กิจกรรมวันท าความ
สะอาดอาคารบ้านเรือน
และสถานที่สาธารณะใน
เขตชุมชน จ านวน 9 
ชุมชน 

4.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 
10 ชุด บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่
ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม 

500,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้และ
แสงสว่างใช้อย่างเพียง พอ  

10 ต้น 

5.  

 
 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 
 
 
 
 

โครงการจัดตั้งงบประมาณ
ส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) 
ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ 

130,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดว่นที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว110 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
เร่ืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การก าหนดเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับ
ราคาได ้

1 โครงการ 



6.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝา
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยตรง
ข้ามองค์การ โทรศัพท์เดิม หมู่
ที่ 4 ต าบล บ้านแหลม 

225,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อปรับปรุงฝารางระบายน้ า
ที่ช ารุดทรุดโทรม 

ท าการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว 
165.00 เมตร 

7.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยบ้านปา้ปิ่น หมู่ที ่1 
ต าบลบ้านแหลม 

220,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน - เพื่อให้มีช่องทาง
รับน้ าเสียจากครัวเรือนและ
เป็นช่องทางระบายน้ าผวิดิน  

1 เส้น 

8.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัตกิาร
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอบา้นแหลม 

7,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมพื้นที่เสี่ยงและ
ป้องกันแหล่งแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด  

สนับสนุนงบประมาณ 
เป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสาร
เสพติด รวมจ านวน 
1,100 ชุด และจัดท า 
ป้ายประชาสัมพันธแ์จ้ง
เบาะแส จ านวน 10 แผ่น 

9.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ฝั่งโรงจอดรถจักรยานยนต์ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบา้น
แหลม หมู่ที ่7 ต าบลบ้าน
แหลม 

500,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน 1 เส้น 

10.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบา้นนาย
ส าเนียง รุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านแหลม 

220,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
มีช่องทางระบายน้ าจากผิว
จราจร 

1 เส้น 

11.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อม
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.
ส.ล.ตั้งแต่เชิงสะพานข้าม
คลองวัด ถึงแม่น้ าเพชรบุรี หมู่
ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม 

350,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
มีช่องทางระบายน้ าจากผิวดิน 

1 แห่ง 

12.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5 จาก
ปากทางด้านถนนเพชรบุร-ี
บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุด
เขตที่ดิน นายนิตย ์ภิญโญ 
(จุดเชื่อมต่อกับซอยเทศบาล 
5 เดิม) 

420,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
และมีช่องทางระบายน้ าจาก
ผิวจราจร 

1 เส้น 

13.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนาย
ธนวัฒน ์เรืองไพศาลบ ารุง หมู่
ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม 

950,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
มีช่องทางระบายน้ าจากผิวดิน 
และจากครัวเรือน 

1 เส้น 

14.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 
 
 

โครงการค่าจ้างควบคุม งาน 
ที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคล ภายนอก เพื่อให้
ได้มาซ่ึง สิ่งก่อสร้าง 

50,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ได้
มาตรฐาน และได้รับการ
รับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการก่อสร้างต่างๆ 

1 โครงการ 



15.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนาม
ฟุตซอล บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่
ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม 

455,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแสดงแนวเขตของสนาม
ฟุตซอล  

1 แห่ง 

16.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณ
สนามฟุตซอล ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่
ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม 

180,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเป็นช่องทางระบายน้ าผิว
ดิน 

1 แห่ง 

17.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
บริเวณสนามฟุตซอล 
ส านักงานเทศบาลต าบล  
บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต าบล
บ้านแหลม 

400,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
ขณะที่ประชาชนมาใช้บริการ
สนามฟุตซอล 

1 แห่ง 

18.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมือง 

โครงการค่าจ้างออกแบบ ที่
จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก เพือ่ให้
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

1,320,000.0
0 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ได้แบบแปลนที่เป็นไป
ตามมาตรฐานของทางหลวง
และตามหลักวิศวกรรมจราจร 

1 ครั้ง 

19.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 

138,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชยัมงคล - เพื่อ
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  

1 ครั้ง 

20.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

138,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชยัมงคล - เพื่อ
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  

1 ครั้ง 

21.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

138,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระพรชัยมงคล - เพื่อน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย  

1 ครั้ง 

22.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าวัดท าบุญนอ้ม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรม ชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเทิดพระเกียรติและถวาย
เป็นพระราชกุศล - เพื่อน้อม
ร าลึกในพระหมากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน - เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้แก่บุคลากรของ
เทศบาลในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสว่นรวมตาม
รอยพ่อ  

1 ครั้ง 

23.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมแนวทางการ
ไกลเกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 

7,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในแนวทางแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทในชุมชนของ
ตนเอง 

1 ครั้ง จ านวน 50 คน 



24.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการกฎหมายที่ชาวบา้น
ควรรู้ 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นที่ประชาชนควร
จะต้องรับรู้ - เพื่อป้องกันการ
กระท าที่ผิดกฎหมายอัน
เนือ่งจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจในข้อกฎหมาย  

1 ครั้ง จ านวน 50 คน 

25.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการกิจกรรม วันต่อต้าน
ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม ยา
เสพติดอ าเภอ บา้นแหลม 

9,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิต ส านึกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านยาเสพติด 

1 ครั้ง 

26.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระดับหมู่บา้น
ต าบลเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอบ้าน
แหลม 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่ชุด
ต าบลเข้มแข็ง ตั้งจุดตรวจ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

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

27.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีสถานที่กลางในการ
ประสานการชว่ยเหลือ
ประชาชน 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในเขตอ าเภอ 
ได้รับการศึกษาปัญหา
ความเดือดร้อนและน ามา
หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

28.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการทบทวนความรู้และ
แนวทางการเผ้าระวังป้องกัน
ภัยในชุมชน 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทบทวนความรู้และแนว
ทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยใน
ชุมชนแก่กลุ่มเครือข่ายเผ้า
ระวังภัยในชุมชน 

1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 

29.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการตรวจสอบค้นหาจุด
เส่ียงต่อภัยพิบัติตา่งๆ เช่น 
อัคคีภัย วาตภยั ภัยจากการ
จมน้ า ภัยจากมิจฉาชีพ และ
การเฝ้าระวังป้องกันโดยมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตรวจสอบหาพื้นที่ในเขต
เทศบาลหาจุดเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยต่างๆ และก าหนดแนวทาง
ในการเฝ้าระวังป้องกัน 

พื้นที่เขตเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

30.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และวิธกีารที่ถกูต้องในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้
รอดพ้นจากอัคคีภัย 

จัดอบรม 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

31.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเขต
เทศบาล 

จัดตั้งหน่วยบริการข้อมูล
การเดินทาง บริการจุดพัก
รถและบริการชว่ยเหลือ
อื่นๆแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงวันหยุดเทศกาล
ส าคัญต่างๆที่มีวันหยุด
ต่อเนื่องหลายวัน 

32.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

430,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
การช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร

ช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ด้านสาธารณภยั ดา้นการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ และด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา



ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 

คุณภาพชีวิต ทั้งนี้
ประชาชนที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการด ารงชีพ 
โดยอาจให้เป็นสิ่งของ 
หรือช่วยเป็นเงิน หรือการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อ
ได้รับการช่วยเหลือ
ประชาชน ในระดับพื้นที ่
ตามอ านาจหน้าทีข่อง
เทศบาล 

33.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาค
กลาง และระดับประเทศ 

120,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

34.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้จากการเข้าร่วมการ
แข่งขัน - เพื่อคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเข้า
ร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

จัดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการร่วมกันระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 5 ศูนย์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

35.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

40,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก - เพื่อให้
ผู้ปกครองได้ร่วมท ากิจกรรม
กับเด็กนักเรียน  

1 ครั้ง 

36.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้นอกสถานศึกษาของรร.
เทศบาล วัดลักษณาราม 

70,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
จ านวน 1 ครั้ง 

37.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

2,544,793.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรองรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้แก่
สถานศึกษา 

1 โครงการ 

38.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาการสมวยั ใส่
ใจลูกรัก 

28,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาทกัษะการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยแก่พ่อแม ่
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กสร้าง
ความใจในแนวทาง -เพื่อให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของ
เด็ก  

จัดอบรมพัฒนาทักษะ 
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่
พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

39.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมความกตัญญู
ต่อผู้สูงอาย ุ

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อตระหนักถึงความส าคัญ
ของผู้สูงอายุ โดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดี 
ให้เป็นต้นแบบในการดูแล
รักษาสุขภาพที่ดี มอีายุยืนยาว
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีต่อไป 2. 
เพื่อแสดงออกซ่ึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอาย ุโดยการรด

- จัดพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์และจัดกิจกรรมรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล - จัดการประกวด
สุขภาพที่ด ี- ผู้สูงอายุ
ต้นแบบ 



น้ าด าหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทั้ง
ที่อยู่ในครอบครัวตนเองและ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  

40.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการผักบ้านฉัน 15,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จักผัก
และวิธปีลูกผักในท้องถิ่น 2.
เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.เพื่อให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน ์ 

เชิงปริมาณ เด็ก ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ประกอบ
อาหารในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เชิงคุณภาพ 1.ศพด.
มีเมนูอาหารกลางวัน
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 2.เด็กกินผัก
ครบทุกคน 3.เรียนรู้
วิธีการปลูกในท้องถิ่น(ผัก
ชะคราม) 

41.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการหนูน้อยสดใส 
ห่างไกลยาเสพติด 

15,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมอยา่งสร้างสรรค์ 2.
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัโทษ
และพิษภยัของยาเสพติด  

เชิงปริมาณ เด็ก ครู ผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทุกคนห่างไกลยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ จัดโครงการปี
ละ 1 ครั้ง -จัดกิจกรรม
วาดภาพระบายสภีาพการ
ป้องกันยาเสพติด -จัดท า
สื่อและป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด 

42.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างเหมาบุคลากร
ช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณารามและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

533,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานศึกษามีบุคคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา 

จ้างเหมาบริการบุคลากร
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาในสังกัด 

43.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6  

30,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การอยู่รว่มกัน 2.เพื่อให้
ลูกเสือ-เนตรนารีมีความ
รับผิดชอบ อดทน มีระเบยีบ
วินัยร่วมกัน 3.เพื่อให้ลูกเสือ-
เนตรนารีรู้จักใช้ชีวิตและ
บ าเพ็ญประโยชน ์4.เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีและผู้บ าเพ็ญประโยชน ์5.
เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึก
ความอดทนมีระเบียบวินัย
รู้จักช่วยตวัเองและท างาน 
ร่วมกับผู้อื่น 2. ลูกเสือ-
เนตรนารีได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ชว่ยเหลือสังคม
ด้วยความเต็มใจ3. เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้เพิ่มเติม 4. จัด
โครงการเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

44.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพนักงานครู พนักงานจ้าง 
และผู้ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษา 

130,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
พนักงานครู พนักงานจ้าง และ
ผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
พนักงานครูพนักงานจา้ง 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 



45.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยเท้าพ่อ 

6,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้
ท าโครงการร่วมกัน 2.เพื่อให้
เด็กมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จัดป้ายนิเทศตามแนว
พระราชด าริตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ตามรอยเท้าพอ่) 

46.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้สู่ O-NET 

54,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ในการ
ทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) จ านวน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาตา่งประเทศ 2. เพื่อ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน
ในการทดสอบที่เน้นทักษะการ
วิเคราะห์ขั้นสูงและสร้าง
ความคุ้นเคยในการทดสอบ 3. 
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ใน
การทดสอบ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.
นักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
สู่ O-NET 2.นักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การทดสอบระดับชาตขิั้น
พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 1.นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนและการศึกษา
ต่อมากขึ้น 2.นักเรียนมี
ความมั่นใจมากขึ้นวา่ผล
การทดสอบระดับ ชาติขั้น
พื้นฐาน (0-NET) สูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

47.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน อาหารกลางวันให ้
แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะ กรรมการการ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

3,904,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนตามทีก่รม
ส่งเสริมฯแจ้งการจัดสรร  

-โรงเรียนวัดต้นสน -
โรงเรียนวัดในกลาง -
โรงเรียนบ้านแหลม (โดย
ใช้ยอดจ านวนนักเรียน ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน ของ
ทุกปี) 

48.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

63,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อสืบสานพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ีในการที่จะ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าใน
ประเทศไทยให้หมดไป 

เพื่อท าให้สุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี -เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า
และการดูแลสัตว์เล้ียง
อย่างถูกตอ้งและ
รับผิดชอบ -เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู ้ความ
เข้าใจและตระหนกัถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัข
บ้า การปฏิบัติตนเพือ่
ป้องกันสุนัขกัดและการ
ปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัข
กัด 

49.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล
อาหารส าหรับผู้ประกอบการ
ค้าอาหาร 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายร้านอาหารสุขภาพ 

อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการค้าอาหาร 
จ านวน 70 คน จ านวน 1 
ครั้ง 



50.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อส ารวจจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาล
ตามโครงการชุมชนปลอดภยั
ไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อส ารวจจ านวนสุนัข
และแมวที่มีเจา้ของและไม่
มีเจ้าของในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมและขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

51.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างบริการก าจัด
ลูกน้ ายุงลายท าลายแหล่ง
เพาะพันธุแ์ละพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลายตัวแก ่

440,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

จ้างเหมาบุคลากรท า
หน้าที่ในการฉีดพ่นยุงเพื่อ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง
จ านวน 4 คน 

52.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ชุมชน 

200.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

(ปี 2561) 1.1 เพื่อฝึกอบรม
แกนน าด้านสุขภาพ ให้มี
ความรู้และทักษะในการ
บริการด้านสาธารณสุขที่ดีและ
ถูกต้อง 1.2 เพื่อยกย่องและ
ชมเชยแกนน าดา้นสุขภาพทุก
คนที่อุทิศตนท างานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน (ปี 
2562) 1.เพื่อประชุมชี้แจง
แนวทางในการด าเนินงาน 2. 
เพื่อฝึกอบรม แกนน าดา้น
สุขภาพ ให้มีความรู้และทักษะ
ในการบริการด้านสาธารณสุข
เชิงรุก (ปี 2563-2565) -
เพื่อให้แกนน าดา้นสุขภาพ มี
ความรู้ ทักษะและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบรกิารด้าน
สาธารณสุขเชิงรุก  

(ปี 2561) 1. อบรม
ความรู้แก่แกนน าด้าน
สุขภาพ จ านวน 3 ครั้ง ๆ 
ละไม่น้อยกวา่ 100 คน 
2. แกนน าที่ผา่นการ
อบรมฟื้นฟูร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นและคัดกรองโรค
ในชุมชน 3.
ประชาสัมพันธข์้อมูล 
ข่าวสารในการควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ (ปี 
2562) 1.จัดประชุมแกน
น าสุขภาพชุมชน 1 ครั้ง 
2.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ชุมชน 1 ครั้ง จ านวน 2 
วัน (ปี 2563-2565) -.
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพชุมชน 1 
ครั้ง จ านวน 1 วัน 

53.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

13,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

(ปี 2565) - เพื่อส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ไม่ล้ม 
ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย 

5 ครั้ง 

54.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 

180,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนให้ชุมชนจัดท า
โครงการพระราชด าร ิด้าน
สาธารณสุข  

9 ชุมชน 

55.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาล 

340,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

-เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่อง
ส่องสว่างในช่วงกลางคืน
ตลอดเวลา 

จ านวน 2 คน 



56.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจ้างเหมาบริการเพือ่
ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค
ในเขตเทศบาล 

340,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค
ในเบื้องต้นของประชาชน 

1 คน 

57.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการครอบครัวนักปั่น
สร้างสรรค์วินัยจราจร 

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว -เพื่อให้พ่อแม่
ผู้ปกครองได้สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนนที่
ถูกต้องให้แก่ลูกหลาน  

จ านวน 45 ครอบครัวๆ
ละ 2-3 คน 

58.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมพลัง
ชุมชน 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสาร
ระหว่างเทศบาลกับแกนน า
ชุมชนและระหวา่งชุมชนด้วย
กันเอง 

จัดประชุมแกนน าชุมชน
ร่วมกับตัวแทนครัวเรือน
ในชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง 9 
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
และจัดประชุมผู้บริหาร
พบแกนน าชุมชนเดือนละ 
1 ครั้ง 

59.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเสริมสร้างความรู้
กฎหมายส าคัญที่ผู้หญิงควรรู้
การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ภาครัฐ 

33,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้สตรีมีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกบักฎหมายส าคัญที่ควรรู้
สามารถเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการภาครัฐ 2. เพื่อให้
เกิดเครือข่ายสตรีในการเฝ้า
ระวังปัญหาในพื้นที ่ 

จัดอบรมให้ความรู้แกนน า
กลุ่มสตร ีจ านวน 45 คน 

60.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการทบทวนและจัดท า
แผนชุมชน 

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อทบทวนแผนชุมชนเดิม
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการ ณ 
ปัจจุบัน 

จัดประชุมตัวแทน
ครัวเรือนในชุมชนเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงแผน
ชุมชนทุกชุมชน ๆ ละ 1 
ครั้ง 

61.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการประชาคมต าบลบ้าน
แหลม 

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสร้างช่องทางในการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
น าเสนอปัญหา ความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาหรือ
พิจารณาหาข้อยุติหรือข้อสรุป
ในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง 

-จัดประชุมประชาคม
ต าบลบ้านแหลมอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

62.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของ
คณะกรรมการชุมชนและแนว
ทางการสร้างการมีส่วนรว่มใน
ชุมชน -เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและการ
บริหารจัดการชุมชน  

จัดอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนและหรือแกนน า
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 
45 คนและจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชนและ
หรือแกนน าชุมชน จ านวน 
1 ครั้ง จ านวน 45 คน 

63.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะ
สั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาล 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ประชาชนมีทกัษะดา้น
อาชีพตามความสนใจและ
ความต้องการและสามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

จัดฝึกอบรมอาชพีระยะสั้น
ตามความต้องการของ
ประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 1 วัน 

64.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนคุ้มครอง
เด็ก 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

-เพื่อสร้างการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในชุมชนในการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชน -
เพื่อให้เด็กในชุมชนได้รับการ

-จัดท าฐานขอ้มูลเด็กใน
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน -จัด
ประชุมเครือข่ายแกนน า
ชุมชนเฝ้าระวังเด็กที่มี



อบต. ปกป้องคุ้มครองตามสิทธิขั้น
พื้นฐานตามกฎหมาย  

ความเส่ียง 

65.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการครอบครัวอบอุ่น 15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อส่งเสริมให้ความรักความ
อบอุ่นและความเข้าใจภายใน
ครอบครัว - เพื่อให้ครอบครัว
มีกิจกรรมร่วมกัน  

ชุมชนๆ ละ 3 ครอบครัวๆ 
ละ 3 คน 

66.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเทศบาลและ
เมืองพัทยารอบคัดเลือกภาค
กลางและระดับประเทศ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล
และเมืองพัทยาในแต่ละระดับ
ตามความสามารถ 

อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 

67.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 

3,760.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ของประชาชนในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนโดยใช้กีฬาเป็น
สื่อ 

อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 

68.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกทักษะในการเล่น
กีฬาประเภทต่างๆ 

32,800.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เล่นกีฬาที่หลากหลายตาม
ความชอบและความถนัด 

อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 

69.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการนันทนาการเพื่อ
ประชาชน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อจัดกจิกรรมนันทนาการ 
สร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชนและสร้าง
ความสุขให้แกป่ระชาชน ทุก
เพศทุกวัย 

1 โครงการ 

70.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้สังคมและชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
เด็ก -เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก  

1 ครั้ง 

71.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

31,050.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
เนื่องในวันลอยกระทง 

1 ครั้ง 

72.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เรือองค์ 

19,150.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยและ
ของท้องถิ่นเนื่องในเทศกาล
ทอดกฐินประจ าป ี

1 ครั้ง 

73.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานแห่เทียน
พรรษา 

25,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

1 ครั้ง 

74.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสืบสานการอนุรักษ์
หัตถกรรมว่าวไทย 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสานภูมิ
ปัญญาพื้นบา้นไทย 

1 ครั้ง 

75.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน
พระนครคีรีอ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

40,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อร่วมสืบสานและฟื้นฟู
ธ ารงไว้ ซ่ึงขนบธรรมเนียม 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงาม ของชาวจังหวัดเพชรบุรี 
ซ่ึงทรง คุณค่า ทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

1 ครั้ง 



ให้ปรากฏแก่สายตา
ประชาชาต ิ 

76.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานเปิดโลกทะเล
โคลน 

80,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว -
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมรายได้ให้ชาวอ าเภอ
บ้านแหลมโดยน าสินค้าที่ผลิต
ขึ้นในพื้นที่ขายใหก้ับ
นักท่องเที่ยวโดยตรง  

1 ครั้ง 

77.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสภาเด็กเพื่อนชว่ย
เพื่อน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมและน าเทคนิค
วิธีการช่วยเหลือเพื่อนกัน
ระหว่างเพื่อนในสภาวะการ
ต่าง ๆ  

1 ครั้ง 

78.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
20,103,600.

00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามแนวทางที่
กรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
และที่มีอายุครบ 60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไปและขึ้น
ทะเบียนที่เทศบาลต าบล 
บ้านแหลม 

79.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
4,219,200.0

0 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการตามนโยบายของรัฐบาล 
และตามแนวทางที่กรม
ส่งเสริมฯ ก าหนด 

ผู้พิการในเขตเทศบาลที่
ขึ้นทะเบียนที่เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

80.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 522,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูป้่วย
เอดส์ตามนโยบายของรัฐบาล
และตามแนวทางที่กรม
ส่งเสริมฯก าหนด 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
และขึ้นทะเบียนที่เทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

81.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมชุดปฏิบัติจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจ าเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

90,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลให้
มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

50 คน 

82.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

120,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

- เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
- เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง  

2 คน 

83.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส านักงานร่มร่ืน 9,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลบริเวณโดยรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกวา่ 50 
ต้น 

84.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
อนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุร ี

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อกระตุ้นจิตส านกึของ
ประชาชนในการอนุรกัษ์แม่น้ า
เพชรบุรีและคูคลองต่างๆ 

- จัดกิจกรรมวันสืบสาน
การ อนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรีด้วยการเชิญชวน
ประชาชนร่วมลงนามเป็น
เครือข่ายการอนุรกัษ์
แม่น้ าเพชรบุรีและคูคลอง



ในเขตเทศบาล 

85.  

การบรหิาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษาความสะอาด
แม่น้ าเพชรบุรี 

10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

(ปี 2561 - 2562) -เพื่อจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ า
เพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง (ปี 
2563 - 2565) -เพื่อจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ า
เพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง -สร้าง
จิตส านึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์แม่น้ า คูคลอง  

(ปี2561 - 2562) -
ส ารวจจ านวนครัวเรือนที่
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรี
และเชิญชวนเป็นเครือข่าย
การอนุรักษแ์ม่น้ าเพชรบุรี 
-จัดท าโพงพางดักขยะและ
จัดกิจกรรมเก็บขยะใน
แม่น้ าเพชรบุรีอยา่ง
ต่อเนื่อง (ปี2563 - 
2565) -ส ารวจจ านวน
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ า
เพชรบุรีและเชิญชวนเป็น
เครือข่ายการอนุรกัษ์
แม่น้ าเพชรบุรี -จัดท า
โพงพางดักขยะและจัด
กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ า
เพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง -
พัฒนาคู คลองโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

86.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาดถนนและ
พื้นที่สาธารณะ 

5,040,000.0
0 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อรองรับภารกิจในการ
จัดบริการ สาธารณะด้านการ
รักษาความสะอาดและการเกบ็
ขนมูลฝอย  

35 อัตราต่อป ี

87.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาบริการขน
ย้ายขยะมูลฝอยน าไปก าจัด 

5,040,000.0
0 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัด
ขยะของเทศบาล 

2,000 ตัน ต่อปี 

88.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการผ้าป่าขยะ 2,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1.เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน 2.เพื่อลดปริมาณ
ขยะที่ต้องน าไปก าจัด ณ 
สถานที่ก าจัดขยะ  

1 ครั้ง 

89.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
หมักจากขยะอินทรีย ์

7,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการน าขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนมาท าปุ๋ยหมัก 2.เพื่อ
ลดปริมาณขยะที่ต้องน าไป
ก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะใน
แต่ละวัน  

1.จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในการท าปุย๋หมกั
จากขยะอินทรยี์ จ านวน 
1 ครั้ง 2.แยกเก็บขนขยะ
อินทรีย์น าไปผลิตปุ๋ย 

90.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนในการคัดแยกขยะ 

10,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจที่
ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนใน
การคัดแยกขยะในครัวเรือน 

จ านวน 1 ครั้ง 



91.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมชุมชนคัด
แยกขยะ 

8,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

1 ครั้ง 

92.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอกคลองน้ าเชี่ยว 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม 

235,100.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อแกป้ัญหาคลองต้ืนเขิน -
เพื่อให้คลองมีพื้นที่รับน้ า
ได้มากขึ้นและไม่มีตะกอนดิน
กีดขวางการไหลของน้ า  

1 แห่ง 

93.  

การบริหาร
จัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหิน
กันดินคลองวิก บริเวณขา้ง
บ้านพี่พินิจ หมู่ที ่2 ต าบล
บ้านแหลม 

950,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริม
ตลิ่ง 

1 แห่ง 

94.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท า
เอกสารรายงานกิจการ
เทศบาล 

900,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลในรอบปีให้
ประชาชนรับทราบ 

3,000 เล่มต่อปี 

95.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจ้างบริการดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารส านกังาน
เทศบาลและบริเวณโดยรอบ 

900,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีบุคลากรรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลและบริเวณ
โดยรอบ 

4 คน  

96.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการกิจกรรม 5 ส  2,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของระบบเอกสาร ตู้
เก็บเอกสาร โตะ๊ท างานหอ้ง
ท างาน ห้องเก็บพัสดุและ
สถานที่อื่นๆในส านักงานและ
บริเวณโดยรอบ  

ปีละ 2 ครั้ง 

97.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น 

2,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตนของบุคลากร
เทศบาลให้เป็นไปในแนวทางที่
ถูกต้องและดีงาม -เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรของ
เทศบาล  

ปีละ 1 ครั้ง 

98.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากร
ของเทศบาลเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพและแนวทางปฏบิัติ
ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพและ
แนวทางปฏบิัติในการเป็นผู้
ให้บริการที่ดี 

1 ครั้ง 

99.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการวันเทศบาล 9,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อกระตุ้นจิตส านกึของ 
บุคลากรเทศบาลให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของภารกจิหน้าที่ของ
เทศบาลทีม่ีต่อประชาชน -เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่และ
ภารกจิงานของเทศบาล  

1 ครั้ง 



100.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากร
ของเทศบาล เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและการ
น าไปสู่การประพฤต ิปฏบิัติ 
และผลประโยชน์ทบัซ้อนใน
การปฏิบัติราชการ 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของการเป็น
ข้าราชการและแนวทางในการ
น าไปสู่การประพฤตปิฏิบัต ิ

1 ครั้ง 

101.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจ้างเหมาออกแบบ
งานก่อสร้างอื่นๆ 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ได้แบบแปลนที่เป็นไป
ตามมาตรฐานของทางหลวง
และตามหลักวิศวกรรมจราจร 

ออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ 

102.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของเทศบาล 

10,000.00 ส านัก/กองคลัง 

-เพื่อสร้างให้ความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏบิัติ
หน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตามที่เทศบาลแต่งตั้ง 

1 ครั้ง 

103.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกันภัย
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อคุ้มครองพนักงานขับรถ 
พนักงานที่ไปกับรถและคู่กรณี 
หากเกิดอบุัติเหตุขึ้นในระหวา่ง
การใช้รถ 

2 คัน 

104.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกันภัย
รถยนต์ตู้รับส่งนักเรียน 

30,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อคุ้มครองพนักงานขับรถ 
เด็กนักเรียนและครูที่ไปกับรถ
และคู่กรณี หากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นในระหว่างการใช้รถ 

1 คัน 

105.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

1 ครั้ง 

106.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวน การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้ความรู้เกีย่วกับการ
จัดท าหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

1 ครั้ง 

107.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการสานสัมพันธ์บา้นและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่งครู
และผู้ปกครอง 

1 ครั้ง 

108.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดตั้งงบประมาณ
ส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) 
ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ 

30,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมบญัชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการก าหนด
เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ 

1 โครงการ 

109.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
พร้อมฐาน บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม หมู่ที ่7 ต าบลบ้าน
แหลม 

220,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เสาธงชาติที่ได้มาตรฐาน มั่งคง 
แข็งแรง และสวยงาม -เพื่อให้
เด็กนักเรียนแสดงความเคารพ
ธงชาติและปลูกฝังความรกั
ชาติ  

1 แห่ง 



110.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบล บ้าน
แหลม หมู่ที ่7 ต าบลบ้าน
แหลม 

880,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อความปลอดภยัของเด็ก
นักเรียน 

1 แห่ง 

111.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกันภัย
รถยนต์ (รถขยะและรถดูดส่ิง
ปฏิกูลรถบรรทุกน้ าและรถ
เก็บขนกิ่งไม้) 

5,040,000.0
0 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อคุ้มครองพนักงานขับรถ 
พนักงานที่ไปกับรถและคู่กรณี 
หากเกิดอบุัติเหตุขึ้นในระหวา่ง
การใช้รถ 

จ านวน 6 คัน 

112.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท าประกันภัย
รถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) 

340,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อคุ้มครองพนักงานขับรถ 
พนักงานที่ไปกับรถและคู่กรณี 
หากเกิดอบุัติเหตุขึ้นในระหวา่ง
การใช้รถ 

1คัน 

113.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อมหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม หมู่ที ่7 
ต าบลบ้านแหลม 

2,850,000.0
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อมหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อ
ป้องกันแดดและฝน ใหก้ับเด็ก
นักเรียน - เพื่อให้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1 แห่ง 

114.  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและทัศนศึกษา 
ดูงาน 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ผู้บริหาร สมาชกิ สภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้งนาความรู้มา
พัฒนาการปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถิ่น 

1 ครั้ง 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิน 54 ,064,793 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 47 โครงการ จ านวนเงิน 46,411,980 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 6 1,191,030.00 5 692,030.00 

การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน 27 31,723,742.80 27 31,723,742.80 

การบริหารจัดการขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 8,082,106.72 6 8,082,106.72 

การพัฒนาการบรหิารจดัการองคก์ร 9 5,914,100.43 9 5,914,100.43 

รวม 48 46,910,979.95 47 46,411,979.95 

 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลบ้านแหลม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม 
ในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 110,000.00 108,000.00 108,000.00 2,000.00 

2.  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

โครงการกวาดบา้นท าความ
สะอาดเมือง (Big Cleaning 
Day) 

24,000.00 6,750.00 6,750.00 17,250.00 

3.  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝา
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยตรง
ข้ามองค์การ โทรศัพท์เดิม หมู่
ที่ 4 ต าบล บ้านแหลม 

225,000.00 225,000.00 225,000.00 0.00 

4.  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ฝั่งโรงจอดรถจักรยานยนต์ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบา้น
แหลม หมู่ที ่7 ต าบลบ้าน
แหลม 

500,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 

5.  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุง
ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.ต้ังแต่
เชิงสะพานข้ามคลองวัด ถึง
แม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที ่5 ต าบล
บ้านแหลม 

350,000.00 349,000.00 349,000.00 1,000.00 

6.  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,320,000.00 3,280.00 3,280.00 1,316,720.00 

7.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

138,000.00 28,260.00 28,260.00 109,740.00 

8.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

138,000.00 28,260.00 28,260.00 109,740.00 

9.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

138,000.00 28,260.00 28,260.00 109,740.00 

10.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการเข้าวัดท าบุญนอ้ม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

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

11.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการกฎหมายที่ชาวบ้าน
ควรรู้ 

10,000.00 1,700.00 1,700.00 8,300.00 

12.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 13,825.80 13,825.80 1,174.20 

13.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน 

10,000.00 5,775.00 5,775.00 4,225.00 

14.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกส่วนท้องถิ่น 

430,000.00 363,000.00 363,000.00 67,000.00 

15.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

2,544,793.00 2,112,489.00 2,112,489.00 432,304.00 



16.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการพัฒนาการสมวยัใส่ใจ
ลูกรัก 

28,000.00 27,965.00 27,965.00 35.00 

17.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการหนูน้อยสดใสห่างไกล
ยาเสพติด 

15,000.00 13,788.00 13,788.00 1,212.00 

18.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 533,000.00 456,780.00 456,780.00 76,220.00 

19.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 

30,000.00 29,935.00 29,935.00 65.00 

20.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,904,000.00 3,879,320.00 3,879,320.00 24,680.00 

21.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

63,000.00 58,000.00 58,000.00 5,000.00 

22.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 440,000.00 422,100.00 422,100.00 17,900.00 

23.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

13,000.00 12,175.00 12,175.00 825.00 

24.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 340,000.00 323,100.00 323,100.00 16,900.00 

25.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 340,000.00 323,100.00 323,100.00 16,900.00 

26.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการจัดกิจกรรมพลัง
ชุมชน 

10,000.00 2,960.00 2,960.00 7,040.00 

27.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการทบทวนและจัดท า
แผนชุมชน 

15,000.00 12,050.00 12,050.00 2,950.00 

28.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

31,050.00 31,050.00 31,050.00 0.00 

29.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เรือองค์ 

19,150.00 19,150.00 19,150.00 0.00 

30.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 20,103,600.00 19,270,000.00 
19,270,000.0

0 
833,600.00 

31.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,219,200.00 3,666,400.00 3,666,400.00 552,800.00 

32.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 522,000.00 506,000.00 506,000.00 16,000.00 

33.  
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการอบรมชุดปฏิบัติจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจ าเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

90,000.00 84,800.00 84,800.00 5,200.00 

34.  

การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส านักงานร่มร่ืน 9,000.00 7,200.00 7,200.00 1,800.00 



35.  

การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษาความสะอาด
แม่น้ าเพชรบุรี 

10,000.00 9,615.00 9,615.00 385.00 

36.  

การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,040,000.00 4,025,652.86 4,025,652.86 1,014,347.14 

37.  

การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,040,000.00 4,025,652.86 4,025,652.86 1,014,347.14 

38.  

การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
หมักจากขยะอินทรีย ์

7,000.00 5,460.00 5,460.00 1,540.00 

39.  

การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนในการคัดแยกขยะ 

10,000.00 8,526.00 8,526.00 1,474.00 

40.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 900,000.00 753,293.67 753,293.67 146,706.33 

41.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 900,000.00 753,293.67 753,293.67 146,706.33 

42.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000.00 10,869.06 10,869.06 9,130.94 

43.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000.00 10,463.97 10,463.97 19,536.03 

44.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา 

20,000.00 19,285.00 19,285.00 715.00 

45.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 8,147.20 8,147.20 6,852.80 

46.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการสานสัมพันธ์บา้นและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

10,000.00 9,995.00 9,995.00 5.00 

47.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,040,000.00 4,025,652.86 4,025,652.86 1,014,347.14 

48.  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 340,000.00 323,100.00 323,100.00 16,900.00 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
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 

41 28,090,900.00 18 6,061,000.00 6 1,191,030.00 5 692,030.00 

2.การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

96 45,540,033.00 64 35,330,553.00 27 31,723,742.80 27 31,723,742.80 

3.การบริหารจัดการ
ขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

24 69,121,800.00 11 11,311,100.00 6 8,082,106.72 6 8,082,106.72 

4.การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 

37 51,595,500.00 21 11,308,000.00 9 5,914,100.43 9 5,914,100.43 

รวม 198 194,348,233.00 114 64,010,653.00 48 46,910,979.95 47 46,411,979.95 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่  
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการการจัดท าแผน 5 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 5 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ    ณ  วันที่    26   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564 

 

            (นายวัน  เมฆอัคคี) 
          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

 

 
 

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และการพัฒนาเมือง 

การพัฒนาและส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

การบริหารจัดการขยะและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการบริหาร 
จัดการองค์กร 

โครงการ 

โครงการ 


