
ประกาศ เทศบาลต าบลบา้นแหลม
เรือ่ง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

******************************************* 

     ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้ อปท.สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและ
รายงานผลการด าเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย 
ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

   ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิน่ และ
คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่
ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดังกลา่วและตอ้ง

ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืน
ตลุาคมของทกุปี

     ดังนัน้เพือ่การปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลบา้นแหลม จงึขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท า
งบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการด าเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและก ากับการบรหิารจัดการ 
เทศบาลต าบลบา้นแหลม ดังนี้

ก. วสิยัทศัน์

เป็นเมอืงทีป่ระชาชนอยูด่มีสีขุ อยา่งยั่งยนื

ข. พนัธกจิ



ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ไดก้ ำหนดยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำยทุธศำสตรไ์ว ้ 4 ยทุธศำสตร ์ ดังนี้

กำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและกำรพัฒนำเมอืง

กำรพัฒนำและสง่เสรมิคณุภำพชวีติของประชำชน

กำรบรหิำรจัดกำรขยะและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

กำรพัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรองคก์ร



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และการพัฒนาเมอืง

25 58,948,671.00 17 39,936,000.00 12 13,716,000.00 0 0.00

การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

105 39,336,740.00 82 37,260,740.00 83 37,693,740.00 0 0.00

การบรหิารจัดการ

ขยะและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

20 4,943,000.00 23 6,840,000.00 23 6,635,000.00 0 0.00

การพัฒนาการ

บรหิารจัดการองคก์ร

33 16,085,500.00 28 2,737,000.00 25 22,695,000.00 0 0.00

รวม 183 119,313,911.00 150 86,773,740.00 143 80,739,740.00 0 0.00

2565

    เทศบาลต าบลบา้นแหลม ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัตไิวใ้น

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การ

จัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่ กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่

พัฒนาพืน้ที ่ ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป

   เทศบาลต าบลบา้นแหลม ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมือ่วันที ่ 15 ธันวาคม 2559 โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ง. กำรวำงแผน

ยทุธศำสตร์
2562 2563 2564



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 20 40 60 80 100 120

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง 

การพัฒนาและสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 

การบรหิารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์ร 

2565 

2564 

2563 

2562 



แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง 

การพัฒนาและสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 

การบรหิารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์ร 

2565 

2564 

2563 

2562 



ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง 5 1,366,000.00

การพัฒนาและสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 70 34,173,120.00

การบรหิารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 7 4,400,000.00

การพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์ร 24 14,743,990.00

รวม 106 54,683,110.00

      ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลบา้นแหลม ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมือ่วนัที ่ 25 กันยายน

 2561 โดยมโีครงการทีบ่รรจอุยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จ านวน 106 โครงการ งบประมาณ 
54,683,110.00 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ ไดด้ังนี ้        

จ. การจดัท างบประมาณ



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 20 40 60 80

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง 

การพัฒนาและสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 

การบรหิารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์ร 

โครงกำร 

โครงการ 



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.00

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง 

การพัฒนาและสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 

การบรหิารจัดการขยะและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์ร 

งบประมำณ 
ตำมขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญัต ิ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การพัฒนาเมอืง

โครงการถนนสวยงาม 50,000.00 เพือ่ปรับปรงุภมู ิ

ทัศนถ์นนสายตา่งๆ

ในเขตเทศบาล

ตามทีท่ีป่ระชมุแกน

น าชมุชนคัดเลอืก

ในแตล่ะปี

ปรับปรงุภมูทัิศนถ์นน 1 สาย ตามทีท่ี่
ประชมุแกนน าชมุชนคัดเลอืกและเขา้

รว่มด าเนนิการกับเทศบาล โดยการ
ทาสสีญัญาณจราจรตามแนวคันหนิทาง

เทา้ ทาสสีะพาน ตดิตัง้ป้ายสญัญาณ
จราจร ป้ายเตอืนภัยตา่งๆ ปลกูตน้ไม ้

เป็นตน้

2 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การพัฒนาเมอืง

โครงการจา้งเหมา

บรกิารบ ารงุดแูล

รักษาตน้ไมเ้กาะ

กลางถนน ทางเทา้
และพืน้ทีส่เีขยีวและ

ทีส่าธารณะ

216,000.00 เพือ่ใหต้น้ไมเ้กาะ

กลางถนน ทาง
เทา้และพืน้ทีส่ ี

เขยีวและที่

สาธารณะในเขต

เทศบาลไดรั้บการ

ดแูลบ ารงุรักษา

อยา่งตอ่เนื่อง

สม า่เสนมอ

จา้งเหมาบรกิารผูด้แูลบ ารงุ รักษาตน้ไม ้
เกาะกลางถนน ทางเทา้และพืน้ทีส่ ี
เขยีวและทีส่าธารณะในเขตเทศบาล

จ านวน 2 คนตอ่ปี

3 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การพัฒนาเมอืง

โครงการกวาดบา้น

ท าความสะอาดเมอืง

 (Big Cleaning Day)

4,000.00 เพือ่รณรงคท์ า

ความสะอาดอาคาร

บา้นเรอืนและ

สถานทีส่าธารณะ

โดยการมสีว่นรว่ม

ของทกุภาคสว่น

จัดกจิกรรมวนัท าความสะอาดอาคาร

บา้นเรอืนและสถานทีส่าธารณะพรอ้มกัน

ทัง้เขตเทศบาล จ านวน 1 วนั

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลบา้นแหลม  มดีังนี้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

4 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การพัฒนาเมอืง

โครงการจัดตัง้

งบประมาณส าหรับ

เป็นคา่ชดเชย  
(คา่ K) ส าหรับ

สญัญาแบบปรับราคา

ได ้

50,000.00 เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

หนังสอื

กรมบัญชกีลาง 
ดว่นทีส่ดุ ที ่ กค

 (กวจ) 0405.2/ว110

 ลงวนัที ่ 5 

มนีาคม 2561 

เรือ่งซกัซอ้ม

แนวทางปฏบิัตใิน

การก าหนดเงือ่นไข

และหลักเกณฑ์

สญัญาแบบปรับ

ราคาได ้

ตัง้งบประมาณส าหรับเป็นคา่ชดเชย 
(คา่ K) ใหแ้ก ่ ผูรั้บจา้งทีท่ าสญัญาจา้ง

เหมาโครงการกอ่สรา้งตา่งๆ ขอ
เทศบาล กรณีเป็นสญัญาแบบปรับราคา

ได ้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

5 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การพัฒนาเมอืง

โครงการจา้งเหมา

ออกแบบงานกอ่สรา้ง

ปรับปรงุเสรมิผวิถนน

แอสฟัลทต์กิคอนก

รตี รหสัทางหลวง
ทอ้งถิน่11-001 (สาย

ทางหลวงแผน่ดนิ

หมายเลข 3176) 

จากเชงิสะพานคลอง

ทา่แหถงึวงเวยีนสาม

แยกตลาดกิง่แกว้ 
ตัง้แตช่ว่ง กม.

13+368 - กม.14+168

 หมูท่ี ่ 7 ต าบลบา้น

แหลม

1,046,000.00 เพือ่ใหไ้ดแ้บบ

แปลนทีเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานของทาง

หลวงและตามหลัก

วศิวกรรมจราจร

ออกแบบงานกอ่สรา้งปรับปรงุเสรมิผวิ

ถนน แอสฟัลตกิคอนกรตีหนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรอื
พืน้ทีป่ผูวิแอสฟัลทต์กิ คอนกรตีรวมไม่
นอ้ยกวา่ 12,800.00 ตารางเมตร ปู

บล็อกคอนกรตีทางเทา้รวมคันหนิวางทอ่

ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด &#216; 0.80 x

 1.00 เมตร จ านวน 1,422 ทอ่นพรอ้ม

บอ่พัก ตดิตัง้เสาไฟฟ้ากิง่เดีย่วพรอ้ม
โคมตดิตัง้เสาไฟฟ้ากิง่คูพ่รอ้มโคม

คา่ธรรมเนยีมขยายเขตและตดิตัง้หมอ้

แปลง(ภาษี 7 %)

6 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดงานรัฐพธิี

วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัฯ

150,000.00 -  เพือ่เฉลมิพระ

เกยีรตแิละถวาย

พระพรชยัมงคล 

-  เพือ่นอ้มร าลกึใน

พระมหากรณุาธคิณุ

ของพระองคท์า่นที่

ทรงมตีอ่พสกนกิร

ชาวไทย 

จัดงานรัฐพธิ ี  จัดพธิทีาง ศาสนา 
จัดพธิลีงนามถวาย พระพร จัดพธิจีดุ
เทยีนถวายพระพรชยัมงคลและจัดงาน 
เฉลมิฉลองในวนัเฉลมิ พระชนมพรรษา

สมเด็จ พระเจา้อยูห่วั



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

7 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดงาน รัฐ
พธิวีนัเฉลมิ พระ
ชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจา้  
สริกิติ ิ ์ พระบรม 
ราชนินีาถในรัชกาล

ที ่ 9

150,000.00 -  เพือ่เฉลมิพระ

เกยีรตแิละถวาย

พระพรชยัมงคล 

-  เพือ่นอ้มร าลกึใน

พระมหากรณุาธคิณุ

ของพระองคท์า่นที่

ทรงมตีอ่พสกนกิร

ชาวไทย 

จัดงานรัฐพธิ ี  จัดพธิทีาง ศาสนา 
จัดพธิลีงนามถวาย พระพร จัดพธิจีดุ
เทยีนถวายพระพรชยัมงคลและจัดงาน 
เฉลมิฉลองในวนัเฉลมิ พระชนมพรรษา
สมเด็จ พระนางเจา้สริกิติ ิ ์ พระบรม 

ราชนินีาถ ในรัชกาลที ่ 9

8 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดกจิกรรม

วนัส าคัญของชาต ิ
ของจังหวดัและของ

อ าเภอ

30,000.00 เพือ่กระตุน้

จติส านกึของ

ประชาชนใหรั้กและ

หวงแหน เทดิทนู
สถาบันชาต ิ

สถาบันศาสนาและ

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

จัดกจิกรรมตามแนวทางนโยบายรัฐบาล

 นโยบายจังหวดั นโยบายอ าเภอ ใน
วาระส าคัญหรอืในสภาวการณ์ตา่งๆ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

9 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเขา้วดั

ท าบญุนอ้มร าลกึใน

พระมหากรณุาธคิณุ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอ

ดลุยเดช

5,000.00 -  เพือ่

เทดิพระเกยีรตแิละ

ถวายเป็นพระราช

กศุล 

-  เพือ่นอ้มร าลกึใน

พระมหากรณุาธคิณุ

ของพระองคท์า่น

- เพือ่สรา้งจติส านกึ

ใหแ้กบ่คุลากรของ

เทศบาลในการ

บ าเพ็ญประโยชน์

เพือ่สว่นรวมตาม

รอยพ่อ

จัดพธิที าบญุทางศาสนา  ณ วดัใน
เขตเทศบาลและท ากจิกรรมสาธารณะ

ประโยชนร์ว่มกันระหวา่งบคุลากรของ

เทศบาลกับประชาชน ในวนัที ่ 5 

ธันวาคม ของทกุปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

10 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการกฎหมายที่

ชาวบา้นควรรู ้

10,000.00 -  เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกับกฎหมาย

เบือ้งตน้ที่

ประชาชนควร

จะตอ้งรับรู ้

-  เพือ่ป้องกันการ

กระท าทีผ่ดิ

กฎหมายอัน

เนื่องจากการขาด

ความรูค้วามเขา้ใจ

ในขอ้กฎหมาย 

-  จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนทีส่นใจจ านวน 50 คน - 

เผยแพรค่วามรูก้ฎหมายทีจั่ดอบรมทาง

ชอ่งทางสือ่สารตา่งๆของเทศบาลให ้

ประชาชนในเขตเทศบาลทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่ม

อบรมมโีอกาสรับทราบดว้ย

11 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการอบรมแนว

ทางการไกลเ่กลีย่ขอ้

พพิาทในชมุชน

7,000.00 เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจแก่

ประชาชนในแนว

ทางแกไ้ขปัญหา

ขอ้พพิาทในชมุชน

ของตนเอง

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน

ทีส่นใจจ านวน 50 คน

12 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการทบทวน

ความรูแ้ละแนว

ทางการเฝ้าระวงั

ป้องกันภัยในชมุชน

10,000.00 เพือ่ทบทวนความรู ้

และแนวทางการ

เฝ้าระวงัป้องกันภัย

ในชมุชนแกก่ลุม่

เครอืขา่ยเฝ้าระวงั

ภัยในชมุชน

จัดกจิกรรมใหค้วามรูแ้ละแนวทางการเฝ้า

ระวงัภัยแกก่ลุม่เครอืขา่ยเฝ้าระวงัภัยใน

 ชมุชนทีจั่ดตัง้ จ านวน 1 ครัง้ 
ระยะเวลา 1 วนั



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

13 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการตรวจ สอบ
คน้หาจดุเสีย่งตอ่การ

เกดิภัยตา่งๆเชน่ 
อัคคภัีย วาตภัย 
ภัยจากการจมน ้า 
ภัยจากมจิฉาชพีและ

การเฝ้าระวงัป้องกัน 
โดยการมสีว่นรว่ม

ของประชาชน

25,000.00 เพือ่ตรวจสอบพืน้ที่

ในเขตเทศบาลหา

จดุเสีย่งตอ่การเกดิ

ภัยตา่งๆและ

ก าหนดแนวทางใน

การเฝ้าระวงัป้องกัน

พืน้ทีเ่ขตเทศบาลต าบลบา้นแหลม

14 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการฝึกซอ้มแผน

ป้องกันและระงับ

อัคคภัียในโรงเรยีน

20,000.00 เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจและ

วธิกีารทีถ่กูตอ้งใน

การชว่ยเหลอื

ตนเองและผูอ้ ืน่ให ้

รอดพน้จากอัคคภัีย

จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารแกนั่กเรยีน

โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณาราม 
จ านวน 1 ครัง้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

15 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเฝ้าระวงั

ป้องกันอบุัตภัิยทาง

ถนน

40,000.00 เพือ่ใหบ้รกิาร

ประชาชนและ

นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิ

ทางผา่นเขต

เทศบาล

จัดตัง้หน่วยบรกิารขอ้มลูการเดนิทาง 
บรกิารจดุพักรถและบรกิารชว่ยเหลอือืน่ๆ

แกผู่ใ้ชร้ถใชถ้นนในชว่งวนัหยดุเทศกาล

ส าคัญตา่งๆทีม่วีนัหยดุตอ่เนื่องหลายวนั

16 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเขา้รว่ม

แขง่ขนัความเป็นเลศิ

ทางวชิาการ

100,000.00 เพือ่สรา้ง

ประสบการณ์การ

เรยีนรูจ้ากการเขา้

รว่มการแขง่ขนั

สง่นักเรยีนเขา้รว่มการแขง่ขนัทาง

วชิาการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในระดับตา่งๆ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

17 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการแขง่ขนั

ทักษะวชิาการศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

50,000.00 -เพือ่สรา้ง

ประสบการณ์การ

เรยีนรูจ้ากการเขา้

รว่มการแขง่ขนั

-เพือ่คัดเลอืก

นักเรยีนเป็น

ตัวแทนของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กใน

สงักัดเทศบาลเขา้

รว่มการแขง่ขนั

ความเป็นเลศิทาง

วชิาการ 

จัดแขง่ขนัทักษะทางวชิาการรว่มกัน

ระหวา่งศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักัด

เทศบาลทัง้ 5 ศนูย ์ จ านวน 1 ครัง้

18 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศกึษา

2,882,720.00 เพือ่รองรับการ

จัดสรรเงนิอดุหนุน

ท่ัวไปของกรม

สง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่

ใหแ้กส่ถานศกึษา

1.สนับสนุนอาหารกลางวนั 2.สนับสนุน

ส าหรับสง่เสรมิศักยภาพการจัด

การศกึษาทอ้งถิน่ 3.สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย

ในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาล

จนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 4.สนับสนุน

คา่จัดการเรยีนการสอนของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

19 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการชมุชน

ปลอดภัยไรโ้รคพษิ

สนัุขบา้ตามพระ

ปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ

เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัย

ลักษณ์  อัครราช
กมุารี

60,000.00 เพือ่สบืสานพระ

ปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระจา้ลกู

เธอ เจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกมุาร ี ใน
การทีจ่ะก าจัดโรค

พษิสนัุขบา้ใหห้มด

ไปภายในปี 2563

-เพือ่ท าใหส้นัุขและแมวไดรั้บการฉีด

วคัซนีป้องกันโรคพษิสนัุขบา้อยา่ง

ตอ่เนื่องทกุปี -เพือ่ประชาสมัพันธใ์ห ้

ประชาชนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจเรือ่งโรค
พษิสนัุขบา้และการดแูลสตัวเ์ลีย้งอยา่ง

ถกูตอ้งและรับผดิชอบ -เพือ่

ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจและตระหนักถงึอันตรายของ

โรคพษิสนัุขบา้ การปฏบิัตตินเพือ่
ป้องกันสนัุขกัดและการปฏบิัตติน

หลังจากถกูสนัุขกัด

20 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการฝึกอบรม

สขุาภบิาลอาหาร

ส าหรับผูป้ระกอบการ

คา้อาหาร

30,000.00 เพือ่ใหค้วามรูด้า้น

สขุาภบิาลอาหาร

และพัฒนาศักยภาพ

เครอืขา่ย

รา้นอาหารสขุภาพ

อบรมใหค้วามรูด้า้นสขุา ภบิาลอาหาร
แกผู่ป้ระกอบการคา้อาหาร จ านวน 70

 คน  จ านวน 1 ครัง้

21 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจา้งเหมา

บรกิารก าจัดลกูน ้า

ยงุลาย ก าจัดแหลง่
เพาะพันธย์งุโดยการ

ฉีดพ่นยงุ

540,000.00 เพือ่ก าจัดแหลง่

เพาะพันธย์งุ

จา้งเหมาบคุลากรท าหนา้ทีใ่นการฉีดพ่น

ยงุเพือ่ก าจัดลกูน ้ายงุลายและท าลาย

แหลง่เพาะพันธย์งุจ านวน 5 คน
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วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

22 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการฝึกอบรม

และพัฒนาศักยภาพ

แกนน าสขุภาพชมุชน

30,000.00 1. เพือ่ประชมุชีแ้จง

แนวทางในการ

ด าเนนิงาน   
  

2. เพือ่ฝึกอบรม

แกนน าดา้นสขุภาพ

ใหม้คีวามรูแ้ละ

ทักษะในการบรกิาร

ดา้นสาธารณสขุเชงิ

รกุ

1. จัดประชมุแกนน าสขุภาพชมุชน 1 

ครัง้ 2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า

สขุภาพชมุชน 1 ครัง้ จ านวน 2 วนั

23 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ

สขุภาพผูส้งูอายุ

114,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพกาย

สขุภาพจติไมห่ลง

ไมล่มืไมเ่ศรา้กนิ

ขา้วอรอ่ย

1. จัดบรกิารดา้นสาธารณสขุ  จ านวน
 5 ครัง้ๆ ละ ไมน่อ้ยกวา่ 3  กจิกรรม

             2. ประชมุคณะกรรมการบรหิาร

ชมรมผูส้งูอาย ุ 2 ครัง้        
                    3. จัดประชาคมเพือ่รว่ม

ก าหนดแนวทางในการดแูลสขุภาพของ

ผูส้งูอาย ุ  1  ครัง้

24 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจา้งเหมา

บรกิารซอ่มแซมดแูล

บ ารงุรักษาไฟฟ้า

สาธารณะในเขต

เทศบาล

340,000.00 -เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

สาธารณะสอ่งสอ่ง

สวา่งในชว่ง

กลางคนืตลอดเวลา

-จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมดแูล

บ ารงุรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขต

เทศบาลทัง้ 9 ชมุชน โดยจัดจา้ง
บคุลากรจ านวน 2 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

25 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการครอบครัว

นักป่ันสรา้งสรรคว์นัิย

จราจร

40,000.00 -เพือ่สง่เสรมิ

ความสมัพันธข์อง

คนในครอบครัว

-เพือ่ใหพ้่อแม่

ผูป้กครองไดส้รา้ง

ประสบการณ์การ

เรยีนรูเ้กีย่วกับการ

ใชร้ถใชถ้นนที่

ถกูตอ้งใหแ้ก่

ลกูหลาน

-จัดกจิกรรมป่ันจักรยานในเขตเทศบาล 
จ านวน 45 ครอบครัวๆละ 2-3 คน

26 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดกจิกรรม

พลังชมุชน

10,000.00 เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการสือ่สาร

ระหวา่งเทศบาลกับ

แกนน าชมุชนและ

ระหวา่งชมุชนดว้ย

กันเอง

-จัดประชมุแกนน าชมุชนรว่มกับตัวแทน

ครัวเรอืนในชมุชนแตล่ะชมุชนทัง้ 9 

ชมุชน เดอืนละ 1 ครัง้ และจัด
ประชมุผูบ้รหิารพบแกนน าชมุชนเดอืน

ละ 1 ครัง้

27 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการถนนภมูิ

ปัญญาสนิคา้ชมุชน 
คนบา้นแหลม

50,000.00 -เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการเขา้ถงึ

สนิคา้ชมุชน 

-เพือ่สง่เสรมิ

เศรษฐกจิชมุชน

-จัดกจิกรรมถนนคนเดนิในกรอบแนวคดิ

 ?ถนนภมูปัิญญาสนิคา้ชมุชนคนบา้น

แหลม? บรเิวณลานหนา้ส านักงาน

เทศบาลต าบลบา้นแหลมทกุเย็นวนั

อาทติย์



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

28 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการทบทวนและ

จัดท าแผนชมุชน

15,000.00 -เพือ่ทบทวนแผน

ชมุชนเดมิและ

ปรับปรงุให ้

สอดคลอ้งกับ

ปัญหาความ

ตอ้งการ ณ 
ปัจจบุัน

-จัดประชมุตัวแทนครัวเรอืนในชมุชนเพือ่

ทบทวนและปรับปรงุแผนชมุชนทกุ

ชมุชน ๆ ละ 1 ครัง้

29 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการประชาคม

ต าบลบา้นแหลม

15,000.00 -เพือ่สรา้งชอ่งทาง

ในการมสีว่นรว่ม

ของทกุภาคสว่นใน

การน าเสนอปัญหา

 ความตอ้งการ
และแนวทางการ

พัฒนาหรอื

พจิารณาหาขอ้ยตุ ิ

หรอืขอ้สรปุในเรือ่ง

ใดเรือ่งหนึง่

-จัดประชมุประชาคมต าบลบา้นแหลม

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

30 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการฝึกอบรม

คณะกรรมการชมุชน

ในเขตเทศบาล

50,000.00 -เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ

ในบทบาทหนา้ที่

ของคณะกรรมการ

ชมุชนและแนว

ทางการสรา้งการมี

สว่นรว่มในชมุชน

-เพือ่แลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้นวทางการ

สรา้งความเขม้แข็ง

ของชมุชนและการ

บรหิารจัดการชมุชน

-จัดอบรมคณะกรรมการชมุชนและหรอื

แกนน าชมุชนทัง้ 9 ชมุชน จ านวน 1 

ครัง้ จ านวน 45 คนและจัดกจิกรรม

ศกึษาดงูานของคณะกรรมการชมุชน

และหรอืแกนน าชมุชน จ านวน 1 ครัง้

 จ านวน 45 คน

31 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการฝึกอบรม

อาชพีระยะสัน้ใหแ้ก่

ประชาชนและกลุม่

สตรใีนเขตเทศบาล

50,000.00 -เพือ่ใหป้ระชาชนมี

ทักษะดา้นอาชพี

ตามความสนใจ

และความตอ้งการ

และสามารถพัฒนา

เป็นอาชพีเสรมิเพิม่

รายไดแ้กต่นเอง

และครอบครัว

-จัดฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้ตามความ

ตอ้งการของประชาชน จ านวน 1 ครัง้

 ระยะเวลา 1 วนั



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

32 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชนคุม้ครองเด็ก

10,000.00 -เพือ่สรา้งการมสีว่น

รว่มของประชาชน

ในชมุชนในการ

ปกป้องคุม้ครองเด็ก

ในชมุชน

-เพือ่ใหเ้ด็กใน

ชมุชนไดรั้บการ

ปกป้องคุม้ครอง

ตามสทิธขิัน้

พืน้ฐานตามกฎหมาย

-จัดท าฐานขอ้มลูเด็กในชมุชนทัง้ 9 

ชมุชน -จัดประชมุเครอืขา่ยแกนน า

ชมุชนเฝ้าระวงัเด็กทีม่คีวามเสีย่ง

33 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจา้งเหมา

บรกิารเจา้หนา้ที่

ใหบ้รกิารค าแนะน า

การใชเ้ครือ่งออก

ก าลังกายในศนูยฟิ์ต

เนสของเทศบาล

216,000.00 -เพือ่ใหป้ระชาชนที่

ใชบ้รกิารทีศ่นูยฟิ์ต

เนสของเทศบาลมี

ผูด้แูลใหค้ าแนะน า

การใชเ้ครือ่งออก

ก าลังกาย

-จา้งเหมาบรกิารบคุลากรประจ าศนูยฟิ์ต

เนส จ านวน 2 คน

34 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเขา้รว่มการ

แขง่ขนักฬีานักเรยีน

เทศบาลและเมอืง

พัทยา

50,000.00 -เพือ่สง่นักเรยีน

โรงเรยีนในสงักัด

เทศบาลเขา้รว่ม

การแขง่ขนักฬีา

นักเรยีนเทศบาล

และเมอืงพัทยาใน

แตล่ะระดับตาม

ความสามารถ

-สง่นักเรยีนโรงเรยีนในสงักัดเทศบาลเขา้

รว่มการแขง่ขนักฬีานักเรยีนเทศบาลและ

เมอืงพัทยาอยา่งนอ้ย 2 ชนดิกฬีา



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

35 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดการ

แขง่ขนักฬีาประชาชน

60,000.00 -เพือ่สง่เสรมิ

ความสมัพันธอ์ันดี

ของประชาชนใน

ชมุชนและระหวา่ง

ชมุชนโดยใชก้ฬีา

เป็นสือ่

-จัดการแขง่ขนักฬีาประชาชนอยา่งนอ้ย

 2 ชนดิกฬีา

36 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดสง่

นักกฬีาเขา้รว่มการ

แขง่ขนัรายการตา่งๆ

50,000.00 -เพือ่สง่ตัวแทน

ประชาชนในเขต

เทศบาลเขา้รว่ม

การแขง่ขนักฬีา

รายการตา่งๆตาม

ความพรอ้ม

-ประชาชนในเขตเทศบาลทีม่ี

ความสามารถดา้นกฬีาและมคีวามพรอ้ม

ทีจ่ะเขา้รว่มการแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 1 

ชนดิกฬีา

37 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการฝึกทักษะใน

การเลน่กฬีาประเภท

ตา่งๆ

40,000.00 -เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก

และเยาวชนเลน่

กฬีาทีห่ลากหลาย

ตามความชอบและ

ความถนัด

-จัดฝึกสอนทักษะดา้นกฬีาอยา่งนอ้ย 2

 ชนดิกฬีาในชว่งปิดเทอมฤดรูอ้นตาม
จ านวนทีม่ผีูส้นใจ

38 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดกจิกรรม

วนัเด็กแหง่ชาติ

120,000.00 -เพือ่ใหส้งัคมและ

ชมุชนตระหนักถงึ

ความส าคัญของเด็ก 

-เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก

กลา้แสดงออก

-จัดเวทกีารแสดงออกของเด็ก -จัด

กจิกรรมฐานการเรยีนรูข้องเด็ก

39 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

100,000.00 -เพือ่สบืสาน

วฒันธรรมประเพณี

อันดงีามของไทย

เนื่องในวนัลอย

กระทง

-จัดกจิกรรมประกวดหนูนอ้ยนพมาศ -

จัดกจิกรรมประกวดกระทงประดษิฐ ์ -จัด

สถานทีใ่หป้ระชาชนลอยกระทง



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

40 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์

และพธิรีดน ้าด าหวั

ผูส้งูอายุ

60,000.00 -เพือ่สบืสาน

วฒันธรรมประเพณี

อันดงีามของไทย

เนื่องในวนั

สงกรานตแ์ละวนั

ผูส้งูอายแุหง่ชาติ

-เพือ่สรา้งคณุคา่

ทางจติใจใหแ้ก่

ผูส้งูอายใุนเขต

เทศบาล

-จัดพธิเีจรญิพระพุทธมนตแ์ละจัด

กจิกรรมรดน ้าขอพรผูส้งูอายใุนเขต

เทศบาลเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์

และวนัผูส้งูอายแุหง่ชาติ

41 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดงาน

ประเพณีแหเ่รอืองค์

20,000.00 -เพือ่สบืสาน

วฒันธรรมประเพณี

อันดงีามของไทย

และของทอ้งถิน่

เนื่องในเทศกาล

ทอดกฐนิประจ าปี

-จัดขบวนเรอืแหน่ าองคก์ฐนิไปถวายวดั

ในเขตเทศบาล

42 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดงานแห่

เทยีนพรรษา

20,000.00 -เพือ่สบืสาน

วฒันธรรมประเพณี

อันดงีามของไทย

เนื่องในวนั

เขา้พรรษา

-จัดขบวนแหเ่ทยีนพรรษาและน าเทยีน

พรรษาไปถวายวดัในเขตเทศบาล -จัด

พธิที าบญุตักบาตรและเจรญิพระพุทธมนต์

43 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสบืสานการ

อนุรักษ์หตัถกรรมวา่ว

ไทย

30,000.00 -เพือ่อนุรักษ์และ

สบืสานภมูปัิญญา

พืน้บา้นไทย

- จัดกจิกรรมแขง่ขนัวา่วไทย ปีละ 1 

ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

44 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเบีย้ยังชพี

ผูส้งูอายุ

19,469,400.00 -เพือ่จา่ยเบีย้ยังชพี

ใหแ้กผู่ส้งูอาย ุ
ตามนโยบายของ

รัฐบาล และตาม
แนวทางทีก่รม

สง่เสรมิฯ ก าหนด

-ผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลและทีม่อีายุ

ครบ 60 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไปและขึน้
ทะเบยีนทีเ่ทศบาลต าบลบา้นแหลม

45 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเบีย้ยังชพี

คนพกิาร

3,936,000.00 -เพือ่จา่ยเบีย้ยังชพี

ใหแ้กผู่พ้กิารตาม

นโยบายของ

รัฐบาล และตาม
แนวทางทีก่รม

สง่เสรมิฯ ก าหนด

-ผูพ้กิารในเขตเทศบาลทีข่ ึน้ทะเบยีนที่

เทศบาลต าบลบา้นแหลม

46 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเบีย้ยังชพี

ผูป่้วยเอดส์

528,000.00 -เพือ่จา่ยเบีย้ยังชพี

ใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์

ตามนโยบายของ

รัฐบาลและตาม

แนวทางทีก่รม

สง่เสรมิฯก าหนด

-ผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลและขึน้

ทะเบยีนทีเ่ทศบาลต าบลบา้นแหลม

47 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการกจิกรรมวนั

ตอ่ตา้นยาเสพตดิ 
ศนูยป์ฏบิัตกิาร

ป้องกันและ

ปราบปราม ยาเสพ
ตดิอ าเภอบา้นแหลม

9,000.00 -เพือ่สรา้งจติส านกึ

การมสีว่นรว่มของ

ทกุภาคสว่นในการ

ตอ่ตา้นยาเสพตดิ

-สนับสนุนงบประมาณการจัดกจิกรรมเดนิ

รณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิของทกุภาค

สว่น จ านวน 2,000 คน การกลา่วค า
ปฏญิาณตนไมยุ่ง่เกีย่วกับยาเสพตดิ 
การจัดนทิรรศการเนื่องในโอกาส วนั
ตอ่ตา้นยาเสพตดิโลก(วนัที ่ 26 ม.ิย.)



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

48 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัดระเบยีบ

สงัคมแบบบรูณาการ

ศนูยป์ฏบิัตกิาร

ป้องกันและ

ปราบปราม ยาเสพ
ตดิอ าเภอบา้นแหลม

7,000.00 -เพือ่ควบคมุพืน้ที่

เสีย่งและป้องกัน

แหลง่แพรร่ะบาด

ของยาเสพตดิ

-สนับสนุนงบประมาณ เป็นคา่จัดซือ้ชดุ
ตรวจ สารเสพตดิ รวมจ านวน 1,100 

ชดุ และจัดท า ป้ายประชาสมัพันธแ์จง้
เบาะแส จ านวน 10 แผน่

49 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเงนิอดุหนุน

ส าหรับสนับสนุน 
อาหารกลางวนัให ้
แกโ่รงเรยีนในสงักัด

ส านักงานคณะ 
กรรมการการ ศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  (สพฐ.)

4,224,000.00 -เพือ่สนับสนุนเป็น

คา่อาหารกลางวนั

เด็กนักเรยีนตามที่

กรมสง่เสรมิฯแจง้

การจัดสรร

-โรงเรยีนวดัตน้สน -โรงเรยีนวดัใน

กลาง -โรงเรยีนบา้นแหลม (โดยใช ้

ยอดจ านวนนักเรยีน ณ วนัที ่ 10 

มถินุายน ของทกุปี)

50 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการจัด งาน
เปิดโลกทะเลโคลน

80,000.00 -เพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

-เพือ่กระตุน้

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิรายไดใ้ห ้

ชาวอ าเภอบา้น

แหลมโดยน าสนิคา้

ทีผ่ลติขึน้ในพืน้ที ่
ขายใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่ว

โดยตรง

-สนับสนุนงบประมาณในการจัดตกแตง่

สถานทีจั่ดงาน การประชาสมัพันธก์าร
จัดงาน การจัดมหรสพและการจัด

กจิกรรมการแขง่ขนัประเภทตา่งๆในงาน

 (ระหวา่งเดอืนเมษายนของทกุปี)



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

51 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการอบรมวนัิย

จราจรใหก้ับเด็ก

นักเรยีน

7,000.00 เพือ่สรา้งวนัิย

จราจรแกเ่ด็ก

นักเรยีนในเขต

เทศบาลต าบลบา้น

แหลม

อบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กนักเรยีนในเขต

เทศบาลต าบลบา้นแหลม

52 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการชว่ยเหลอื

ประชาชนตามอ านาจ

หนา้ทีข่ององคก์รปก

สว่นทอ้งถิน่

40,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอื

ประชาชนตาม

อ านาจหนา้ทีข่อง

เทศบาลต าบลบา้น

แหลม ตาม
ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย

 วา่ดว้ยการ
ชว่ยเหลอื

ประชาชนตาม

อ านาจหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2560

ชว่ยเหลอืประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลบา้นแหลม ดา้นสาธารณภัย 
ดา้นการป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่ 
และดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพ

ชวีติ ทัง้นี้ประชาชนทีจ่ะไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บความ

เดอืดรอ้น หรอืไมส่ามารถชว่ยเหลอื
ตนเองไดใ้นการด ารงชพี โดยอาจให ้
เป็นสิง่ของ หรอืชว่ยเป็นเงนิ หรอืการ

จัดบรกิารสาธารณะเพือ่ไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืประชาชน ในระดับพืน้ที ่
ตามอ านาจหนา้ทีข่องเทศบาล

53 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการเรยีนรู ้

เศรษฐกจิพอเพยีง

ตามรอยเทา้พ่อ

7,000.00 1.เพือ่ใหเ้ด็กและ

ผูป้กครองไดท้ า

โครงการรว่มกัน

2.เพือ่ใหเ้ด็กมี

ความรูแ้ละทักษะ

พืน้ฐานในการ

ด ารงชวีติตามแนว

ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

จัดป้ายนเิทศตามแนวพระราชด ารติาม

แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ตาม

รอยเทา้พ่อ)



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

54 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการอบรม

เสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งระดับหมูบ่า้น

ต าบล  เพือ่
ป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ

15,000.00 เพือ่ฝึกอบรม

เจา้หนา้ที ่  ชดุ
ต าบลเขม้แข็ง  
ตัง้จดุตรวจอยา่ง

นอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้

สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งระดับหมูบ่า้นต าบล  
จ านวน10ต าบล  73  หมูบ่า้นๆ ละ12 

คน

55 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการเรยีนรูสู้่

 O-NET

54,000.00 1.เพือ่ยกระดับ

ผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน 2. เพือ่

เตรยีมความพรอ้ม

ของนักเรยีนในการ

ทดสอบทีเ่นน้

ทักษะการวเิคราะห์

ขัน้สงู 3. เพือ่ให ้

นักเรยีนตระหนักถงึ

ความส าคัญและ

ประโยชนใ์นการ

ทดสอบ

เป้าหมายเชงิปรมิาณ 1.นักเรยีนชัน้

ประถม ศกึษาปีที ่ 6 ทกุคน ไดรั้บ
การพัฒนา  2.นักเรยีนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่ 6 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เพิม่ขึน้  รอ้ยละ 2 เป้าหมายเชงิ

คณุภาพ 1.นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการมี

เจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีน 2.นักเรยีนมี

ความมั่นใจมากขึน้วา่ผลการทดสอบ

ระดับ ชาตขิัน้พืน้ฐาน(0-NET) สงูขึน้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

56 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการส ารวจขอ้มลู

จ านวนสตัวแ์ละขึน้

ทะเบยีนสตัว ์ ตาม
พระปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ

เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัย-

ลักษณ์อัครราชกมุารี

12,000.00 เพือ่ส ารวจจ านวน

สตัวแ์ละขึน้

ทะเบยีนสตัวใ์นเขต

เทศบาลตาม

โครงการชมุชน

ปลอดภัยไรโ้รคพษิ

สนัุขบา้ตามพระ

ปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกู

เธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ

วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกมุารี

เพือ่ส ารวจจ านวนสนัุขและแมวทีม่ี

เจา้ของและไมม่เีจา้ของในเขตเทศบาล

ต าบล บา้นแหลมและขึน้ทะเบยีนสตัว์

57 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการฝึกอบรม

สขุาภบิาลอาหาร

ส าหรับผูป้ระกอบ

กจิการตลาดเอกชน

และผูด้แูลตลาด

5,000.00 เพือ่ใหค้วามรูด้า้น

สขุาภบิาลอาหาร

อบรมใหค้วามรูด้า้นสขุาภบิาลอาหารแก่

เจา้ของตลาดเอกชนและผูด้แูลตลาด 
จ านวน 1 ครัง้

58 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการควบคมุโรค

หนอนพยาธ ิ ของ
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

(ชมุชนวดัตน้สน

พัฒนา)

10,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

วดัตน้สนพัฒนา

ไดรั้บความเรือ่ง

การป้องกันโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

59 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการควบคมุโรค

หนอนพยาธ ิ ของ
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

(ชมุชนวดัลักษณา

รามสามัคค)ี

10,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

วดัตน้สนพัฒนา

ไดรั้บความเรือ่ง

การป้องกันโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

60 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการควบคมุโรค

หนอนพยาธ ิ ของ
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

(ชมุชนศาลเจา้กว

งกงพัฒนา)

10,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

วดัตน้สนพัฒนา

ไดรั้บความเรือ่ง

การป้องกันโรค

หนอนพยาธิ

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

61 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ

โภชนาการและ

สขุภาพอนามัยแมแ่ละ

เด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช
กมุาร ี (ชมุชนบา้น

กลางสามัคค)ี

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความรูด้า้น

โภชนาการและการ

ดแูลสขุภาพอนามัย

แมแ่ละเด็ก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

น าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ดแูลตนเองและ

ครอบครัว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

62 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ

โภชนาการและ

สขุภาพอนามัยแมแ่ละ

เด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช
กมุาร ี (ชมุชนบา้น

ในพัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความรูด้า้น

โภชนาการและการ

ดแูลสขุภาพอนามัย

แมแ่ละเด็ก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

น าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ดแูลตนเองและ

ครอบครัว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

63 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ

โภชนาการและ

สขุภาพอนามัยแมแ่ละ

เด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช
กมุาร ี (ชมุชนบา้น

ยา่นซือ่พัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความรูด้า้น

โภชนาการและการ

ดแูลสขุภาพอนามัย

แมแ่ละเด็ก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

น าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ดแูลตนเองและ

ครอบครัว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

64 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ

โภชนาการและ

สขุภาพอนามัยแมแ่ละ

เด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช
กมุาร ี (ชมุชนประมง

เจรญิพัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความรูด้า้น

โภชนาการและการ

ดแูลสขุภาพอนามัย

แมแ่ละเด็ก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

น าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ดแูลตนเองและ

ครอบครัว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

65 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ

โภชนาการและ

สขุภาพอนามัยแมแ่ละ

เด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช
กมุาร ี (ชมุชนวดัอตุ

มงิคพั์ฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความรูด้า้น

โภชนาการและการ

ดแูลสขุภาพอนามัย

แมแ่ละเด็ก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

น าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ดแูลตนเองและ

ครอบครัว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

66 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสง่เสรมิ

โภชนาการและ

สขุภาพอนามัยแมแ่ละ

เด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราช
กมุาร ี (ชมุชนศาล

เจา้ฮดุโจว้รว่มใจ

พัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความรูด้า้น

โภชนาการและการ

ดแูลสขุภาพอนามัย

แมแ่ละเด็ก

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

น าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ดแูลตนเองและ

ครอบครัว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

67 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสตัวฺป์ลอด

โรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามพระปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกู

เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กมุาร ี (ชมุชนบา้น

กลางสามัคค)ี

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการเฝ้า

ระวงั ป้องกันโรค
พษิสนัุขบา้

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

ตระหนักและใสใ่จ

ในการฉีดวคัซนีดร

สนัุขบา้ในสนัุบและ

แมว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

68 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสตัวฺป์ลอด

โรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามพระปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกู

เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช

กมุาร ี (ชมุชนบา้น

ในพัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการเฝ้า

ระวงั ป้องกันโรค
พษิสนัุขบา้

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

ตระหนักและใสใ่จ

ในการฉีดวคัซนีดร

สนัุขบา้ในสนัุบและ

แมว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

69 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสตัวฺป์ลอด

โรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามพระปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกู

เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช

กมุาร ี (ชมุชนวดัตน้

สนพัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการเฝ้า

ระวงั ป้องกันโรค
พษิสนัุขบา้

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

ตระหนักและใสใ่จ

ในการฉีดวคัซนีดร

สนัุขบา้ในสนัุบและ

แมว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

70 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสตัวฺป์ลอด

โรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามพระปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกู

เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช

กมุาร ี (ชมุชนวดั

ลักษณารามสามัคค)ี

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการเฝ้า

ระวงั ป้องกันโรค
พษิ

สนัุขบา้

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

ตระหนักและใสใ่จ

ในการฉีดวคัซนีดร

สนัุขบา้ในสนัุบและ

แมว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

71 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสตัวฺป์ลอด

โรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามพระปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกู

เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช

กมุาร ี (ชมุชนศาล

เจา้กวงกงพัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการเฝ้า

ระวงั ป้องกันโรค
พษิ

สนัุขบา้

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

ตระหนักและใสใ่จ

ในการฉีดวคัซนีดร

สนัุขบา้ในสนัุบและ

แมว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

72 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสตัวฺป์ลอด

โรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามพระปณธิาน

ศาสตราจารย ์ ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกู

เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช

กมุาร ี (ชมุชนศาล

เจา้ฮดุโจว้รว่มใจ

พัฒนา)

10,000.00 1. เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการเฝ้า

ระวงั ป้องกันโรค
พษิ

สนัุขบา้

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

ตระหนักและใสใ่จ

ในการฉีดวคัซนีดร

สนัุขบา้ในสนัุบและ

แมว

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

73 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสบืสานพระ

ราชปณธิานสมเด็จ

ยา่ ตา้นภัยมะเร็งเตา้
นม (ชมุชนบา้นยา่น

ซือ่พัฒนา)

10,000.00 1.  เพือ่ให ้

ประชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเรือ่ง

โรคมะเร็งเตา้นม 

2. เพือ่กระตุน้และ

สรา้งความตระหนัก

ใหส้ตรไีทยตรวจ

เตา้นมดว้ยตนเอง 

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

74 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสบืสานพระ

ราชปณธิานสมเด็จ

ยา่ ตา้นภัยมะเร็งเตา้
นม (ชมุชนประมง

เจรญิพัฒนา)

10,000.00 1.  เพือ่ให ้

ประชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเรือ่ง

โรคมะเร็งเตา้นม 

2. เพือ่กระตุน้และ

สรา้งความตระหนัก

ใหส้ตรไีทยตรวจ

เตา้นมดว้ยตนเอง 

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

75 การพัฒนา

และสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ของประชาชน

โครงการสบืสานพระ

ราชปณธิานสมเด็จ

ยา่ ตา้นภัยมะเร็งเตา้
นม (ชมุชนวดัอตุ

มงิคพั์ฒนา)

10,000.00 1.  เพือ่ให ้

ประชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเรือ่ง

โรคมะเร็งเตา้นม 

2. เพือ่กระตุน้และ

สรา้งความตระหนัก

ใหส้ตรไีทยตรวจ

เตา้นมดว้ยตนเอง 

ประชาชนในชมุชน จ านวน 50 คน

76 การบรหิาร

จัดการขยะ

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการพัฒนาคู

คลองโดยการมสีว่น

รว่มของประชาชน

4,000.00 เพือ่สรา้งจติส านกึ

และสรา้งการมสีว่น

รว่มของประชาชน

ในการอนุรักษ์

แมน่ ้าล าคลอง

จัดกจิกรรมพัฒนาค ู คลอง ในเขต
เทศบาล จ านวน 2 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

77 การบรหิาร

จัดการขยะ

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการรณรงคส์รา้ง

จติส านกึอนุรักษ์แมน่ ้า

เพชรบรุี

85,000.00 เพือ่กระตุน้

จติส านกึของ

ประชาชนในการ

อนุรักษ์แมน่ ้า

เพชรบรุแีละคู

คลองตา่งๆ

จัดกจิกรรมวนัสบืสานการ อนุรักษ์แมน่ ้า
เพชรบรุดีว้ยการเชญิชวนประชาชนรว่ม

ลงนามเป็นเครอืขา่ยการอนุรักษ์แมน่ ้า

เพชรบรุแีละคคูลองในเขตเทศบาล

78 การบรหิาร

จัดการขยะ

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการจา้งเหมา

บรกิารรักษาความ

สะอาดถนนและพืน้ที่

สาธารณะ

3,780,000.00 เพือ่รองรับภารกจิ

ในการจัดบรกิาร

สาธารณะดา้นการ

รักษาความสะอาด

และการเก็บขนมลู

ฝอย

จา้งเหมาบรกิารเก็บขนมลูฝอยและท า

ความสะอาดถนนจ านวน 35 อัตราตอ่ปี

79 การบรหิาร

จัดการขยะ

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการจา้งเหมา

บรกิารขนยา้ยขยะมลู

ฝอยน าไปก าจัด

500,000.00 เพือ่แกไ้ขปัญหา

การจัดการขยะมลู

ฝอย ณ สถานที่
ก าจัดขยะของ

เทศบาล

จา้งเหมาก าจัดขยะมลูฝอยจากสถานที่

ก าจัดขยะของเทศบาลเพือ่น าไปก าจัด 
จ านวนไมต่ า่กวา่ 800 ตันตอ่ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

80 การบรหิาร

จัดการขยะ

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการสง่เสรมิการ

ท าปุ๋ ยหมักจากขยะ

อนิทรยี์

9,000.00 1. เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจในการ

น าขยะอนิทรยีใ์น

ครัวเรอืนมาท าปุ๋ ย

หมัก

2. เพือ่ลดปรมิาณ

ขยะทีต่อ้งน าไป

ก าจัด ณ 
สถานทีก่ าจัดขยะ

ในแตล่ะวนั

1. จัดอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการ

ท าปุ๋ ยหมักจากขยะอนิทรยี ์ จ านวน 1 

ครัง้   2. แยกเก็บขนขยะอนิทรยี์

น าไปผลติปุ๋ ย

81 การบรหิาร

จัดการขยะ

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการผา้ป่าขยะ 11,000.00 -เพือ่รณรงคส์รา้ง

จติส านกึในการคัด

แยกขยะในระดับ

ครัวเรอืน

-เพือ่ลดปรมิาณ

ขยะทีต่อ้งน า ไป
ก าจัด ณ 

สถานทีก่ าจัดขยะ

จัดกจิกรรมผา้ป่าขยะ จ านวน 1 ครัง้ 
และน ารายไดจ้ากผา้ป่าขยะไป

ด าเนนิการตามมตขิองแกนน าชมุชน

82 การบรหิาร

จัดการขยะ

และการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการใหค้วามรูแ้ก่

เด็กเยาวชนในการคัด

แยกขยะ

11,000.00 เพือ่ใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจทีถ่กูตอ้งแก่

เด็กและเยาวชนใน

การคัดแยกขยะใน

ครัวเรอืน

จัดกจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกเ่ด็ก

เยาวชนในการคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
จ านวน 1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

83 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจา้งเหมา

บรกิารรักษาความ

ปลอดภัยอาคาร

ส านักงานเทศบาล

และบรเิวณโดยรอบ

108,000.00 - เพือ่ใหม้บีคุลากร

รับผดิชอบดแูล

ดา้นความปลอดภัย

ในทรัพยส์นิของ

เทศบาลและอาคาร

สถานทีข่องเทศบาล

- จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ทีรั่กษาความ

ปลอดภัย (ยาม)  ณ ส านักงาน
เทศบาล ต าบลบา้นแหลม  ตัง้แต่
เวลา  18.00 น. ถงึเวลา 06.00 น.   

จ านวน 1 คน

84 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจา้งเหมา

บรกิารดแูลรักษา

ความสะอาดอาคาร

ส านักงานเทศบาล

และบรเิวณโดยรอบ

432,000.00 -  เพือ่ใหม้บีคุลากร

รับผดิชอบดแูล

รักษาความสะอาด

อาคารส านักงาน

เทศบาลและบรเิวณ

โดยรอบ

-  จา้งเหมาเจา้หนา้ทีด่แูลรักษาความ

สะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและ

บรเิวณโดยรอบ จ านวน 4 คน

85 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการกจิกรรม 5 ส 3,000.00 -  เพือ่จัดความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย

ของระบบเอกสาร

 ตูเ้ก็บ เอกสาร 
โตะ๊ท างาน หอ้ง
ท างาน หอ้งเก็บ
พัสดแุละสถานที่

อืน่ๆในส านักงาน

และบรเิวณโดยรอบ

-  จัดกจิกรรมรณรงคใ์หบ้คุลากรของ

เทศบาลจัด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของระบบเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสาร โตะ๊
ท างาน หอ้งท างาน หอ้งเก็บพัสดแุละ
สถานทีอ่ืน่ๆในส านักงาน และบรเิวณ

โดยรอบ ปีละ 2 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

86 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจัดการ

ความรูใ้นองคก์ร

5,000.00 - เพือ่รวบรวมองค์

ความรูใ้นองคก์ร

และน าเผยแพรใ่ห ้

บคุลากรในองคก์ร

ทราบ 

- จัดตัง้คลังความรู ้

ในองคก์รเพือ่เป็น

แหลง่เรยีนรูส้ าหรับ

บคุลากรในองคก์ร

-  ทกุสว่นการงานของเทศบาลจัดสง่

ขอ้มลูองคค์วามรูใ้นการปฏบิัตงิานอยา่ง

นอ้ยกองละ  5 เรือ่งตอ่ปี - จัดตัง้

คลังความรูใ้นปีงบประมาณ 2561

87 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการเชดิชเูกยีรติ

บคุลากรดเีดน่

10,000.00 - เพือ่สง่เสรมิการ

ประพฤตปิฏบิัตติน

ของบคุลากร

เทศบาลใหเ้ป็นไป

ในแนวทางที่

ถกูตอ้งและดงีาม

-เพือ่สรา้งขวญั

ก าลังใจแก่

บคุลากรของ

เทศบาล 



- จัดประชมุคณะกรรมการฯเพือ่ก าหนด

หลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกและพจิารณา

ผลการคัดเลอืก จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 

ครัง้ -ด าเนนิการคัดเลอืกปีละ 1 ครัง้

 -จัดพธิมีอบรางวลัและประกาศเกยีรติ

บัตรบคุลากรดเีดน่ปีละ 1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

88 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการเลอืกตัง้

นายกเทศมนตรแีละ

สมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลบา้นแหลม

800,000.00 เพือ่สง่เสรมิการมี

สว่นรว่มของ

ประชาชนในการ

ปกครองทอ้งถิน่

ตามระบอบ

ประชาธปิไตย 
โดยการไปใชส้ทิธิ

เลอืกตัง้

จัดการเลอืกตัง้นายกเทศมนตรแีละ

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบา้นแหลม

ตามทีก่ฎหมายก าหนด

89 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการวนัเทศบาล 10,000.00 - เพือ่กระตุน้

จติส านกึของ 
บคุลากรเทศบาล

ใหต้ระหนักถงึ

ความส าคัญของ

ภารกจิหนา้ทีข่อง

เทศบาลทีม่ตีอ่

ประชาชน 

-เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ

ของประชาชนตอ่

บทบาทหนา้ทีแ่ละ

ภารกจิงานของ

เทศบาล 

- จัดกจิกรรมพธิทีางศาสนาพระสงฆ์

เจรญิพระพุทธมนต ์ - จัดบอรด์

นทิรรศการการปกครองทอ้งถิน่ไทยและ

บทบาทภารกจิงานของเทศบาล - จัด

พธิมีอบรางวลัเชดิชเูกยีรตบิคุลากร

เทศบาลดเีดน่



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

90 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการใหค้วามรูแ้ก่

บคุลากรของเทศบาล

เรือ่งเทคนคิการเขยีน

โครงการ

10,000.00 -เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจแก่

บคุลากรของ

เทศบาลเกีย่วกับ

เทคนคิแนวทางการ

เขยีนโครงการและ

รปูแบบของโครงการ 



-จัดฝึกอบรมบคุลากรของเทศบาลที่

เกีย่วขอ้งตามจ านวนทีม่อียูจ่รงิจ านวน 1

 ครัง้ ระยะเวลา 1 วนั

91 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการใหค้วามรูแ้ก่

บคุลากรของเทศบาล

ในการพัฒนาภาวะผูน้ า

10,000.00 -เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจแก่

บคุลากรของ

เทศบาลในการ

พัฒนาภาวะผูน้ า

-จัดฝึกอบรมบคุลากรของเทศบาลที่

เกีย่วขอ้งตามจ านวนทีม่อียูจ่รงิจ านวน 1

 ครัง้ ระยะเวลา 1 วนั

92 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการใหค้วามรูแ้ก่

บคุลากรของเทศบาล

เรือ่ง"ไทยแลนด ์
4.0" และความ

เชือ่มโยงสูก่าร

พัฒนาทอ้งถิน่

10,000.00 -เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจแก่

บคุลากรของ

เทศบาลเกีย่วกับ

แนวนโยบายของ

รัฐบาลในการกา้วสู่

การเป็น "ไทย

แลนด ์ 4.0"



-จัดฝึกอบรมบคุลากรของเทศบาลที่

เกีย่วขอ้งตามจ านวนทีม่อียูจ่รงิจ านวน 1

 ครัง้ ระยะเวลา 1 วนั



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

93 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจา้งเหมา

บคุลากรปรับปรงุ

ขอ้มลูแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรัพยส์นิ

216,000.00 -เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูใน

การจัดเก็บภาษี

ครบถว้น มขีอ้มลู
ทีถ่กูตอ้งเป็นปัจจบุัน

- จา้งเหมาบรกิารปรับปรงุขอ้มลูแผนที่

ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิจ านวน 2 

คน ระยะเวลา 12 เดอืน

94 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจัดท า

ประกันภัยรถบรรทกุ

น ้าดับเพลงิ

20,000.00 -เพือ่คุม้ครอง

พนักงานขบัรถ 
พนักงานทีไ่ปกับรถ

และคูก่รณี หาก
เกดิอบุัตเิหตขุ ึน้ใน

ระหวา่งการใชร้ถ



-จัดท าประกันภัยรถบรรทกุน ้าดับเพลงิ 
จ านวน 1 คัน

95 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจัดท า

ประกันภัยรถยนต์

ตูรั้บสง่นักเรยีน

10,500.00  -เพือ่คุม้ครอง

พนักงานขบัรถ 
เด็กนักเรยีน และ
ครทูีไ่ปกับรถและ

คูก่รณี หากเกดิ
อบุัตเิหตขุ ึน้ใน

ระหวา่งการใชร้ถ

-จัดท าประกันภัยรถยนตต์ูรั้บสง่นักเรยีน

 จ านวน 1 คัน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

96 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจา้งเหมา

บคุลากรชว่ย

ปฏบิัตงิานในโรงเรยีน

เทศบาลวดัลักษณา

รามและศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กทัง้ 5 ศนูย์

  จ านวน  10  

อัตรา

231,490.00 -เพือ่ให ้

สถานศกึษามี

บคุคลากรเพยีงพอ

ในการปฏบิัต ิ

ภารกจิของ

สถานศกึษา

-จา้งเหมาบรกิารบคุลากรสนับสนุนการ

ปฏบิัตงิานของสถานศกึษาทัง้  6  

แหง่  จ านวน  10  อัตรา

97 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการทบทวน

แผนพัฒนาการศกึษา

30,000.00 -เพือ่ใหค้รแูละ

บคุลากรทางการ

ศกึษามคีวามรูแ้ละ

ความเขา้ใจในการ

จัดท าแผนพัฒนา

การศกึษาระดับ

สถานศกึษา

-จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารแกพ่นักงานครู

เทศบาลและพนักงานจา้งทีป่ฏบิัตงิานใน

สถานศกึษาตามจ านวนทีม่อียูจ่รงิ 
จ านวน 1 ครัง้ ระยะเวลาหนึง่วนั

98 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการพัฒนา

หลักสตูรกระบวน 
การเรยีนการสอนของ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

10,000.00 -เพือ่ใหค้วามรู ้

เกีย่วกับการจัดท า

หลักสตูร

กระบวนการเรยีน

การสอนของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดอบรมพนักงานครเูทศบาลและ

พนักงานจา้งในสถานศกึษาศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กทัง้ 5 ศนูย ์ ตามจ านวนทีม่อียู่
จรงิ จ านวน 1 ครัง้

99 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการสานสมัพันธ์

บา้นและศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กสงักัด

เทศบาลต าบลบา้น

แหลม

10,000.00 -เพือ่สรา้ง

สมัพันธภาพทีด่ี

และแลกเปลีย่น

ขอ้มลูระหวา่งครู

และผูป้กครอง

-จัดกจิกรรมเยีย่มบา้นเด็กนักเรยีนอยา่ง

นอ้ยครอบครัวละ 1 ครัง้ ตอ่ 1 ปี

การศกึษา



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

100 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจัดท า

ประกันภัยรถยนต(์รถ

ขยะและรถดดูสิง่

ปฏกิลู รถบรรทกุน ้า
และรถเก็บขนกิง่ไม)้

60,000.00 -เพือ่คุม้ครอง

พนักงานขบัรถ

พนักงานทีไ่ปกับรถ

และคูก่รณี หาก
เกดิอบุัตเิหตขุ ึน้ใน

ระหวา่งการใชร้ถ

-จัดท าประกันภัยรถยนต ์ (รถขยะและรถ

ดดูสิง่ปฏกิลู รถบรรทกุน ้าและรถเก็บขน
กิง่ไม)้ รวมจ านวน 6 คัน

101 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการศนูย์

ปฏบิัตกิารรว่มในการ

ชว่ยเหลอืประชาชน

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่  
ประจ าปี  2561

18,000.00 - เพือ่ใหม้สีถานที่

กลางในการ

ประสานการ

ชว่ยเหลอืประชาชน

-  ปัญหาความตอ้งการของประชาชนใน

เขตอ าเภอ  ไดรั้บการศกึษาปัญหา
ความเดอืดรอ้นและน ามาหาแนวทางการ

แกไ้ขปัญหา

102 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการกอ่สรา้ง

อาคารอเนกประสงค์

เทศบาลต าบลบา้น

แหลม บรเิวณ
ดา้นหลังอาคาร

ส านักงานเทศบาล

ต าบลบา้นแหลม 
หมูท่ี ่ 7 ต าบลบา้น

แหลม

12,000,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความสะดวก

และมสีถานทีจั่ด

กจิกรรมรว่มกับ

เทศบาล

กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคเ์ทศบาล

ต าบลบา้นแหลม ขนาดกวา้ง 21.00 

เมตร ยาว 50.00 เมตร



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

103 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจัดตัง้

งบประมาณส าหรับ

เป็นคา่ชดเชย (คา่ 
K)ส าหรับสญัญาแบบ

ปรับราคาได ้

50,000.00 เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

หนังสอื

กรมบัญชกีลาง

ดว่นทีส่ดุ ที ่ กค
 (กวจ) 0405.2/ว110

 ลงวนัที ่ 5 

มนีาคม 2561 

เรือ่งซกัซอ้ม

แนวทางปฏบิัตใิน

การก าหนดเงือ่นไข

และหลักเกณฑ์

สญัญาแบบปรับ

ราคาได ้

ตัง้งบประมาณส าหรับเป็นคา่ชดเชย 
(คา่ K) ใหแ้ก ่ ผูรั้บจา้งทีท่ าสญัญาจา้ง
เหมาโครงการกอ่สรา้งตา่งๆ ของ

เทศบาล กรณีเป็นสญัญาแบบปรับราคา
ได ้

104 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจา้งเหมา

ออกแบบงานกอ่สรา้ง

อาคารอเนกประสงค์

เทศบาลต าบลบา้น

แหลม บรเิวณ
ดา้นหลังอาคาร

ส านักงานเทศบาล

ต าบลบา้นแหลม 
หมูท่ี ่ 7  ต าบลบา้น

แหลม

540,000.00 เพือ่ใหไ้ดแ้บบ

แปลนทีเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานของทาง

หลวงและตามหลัก

วศิวกรรมจราจร

ออกแบบงานอาคารอเนกประสงค์

เทศบาลต าบลบา้นแหลม ขนาดกวา้ง 
21.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ
งบตามขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

105 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการฝึกอบรม

และศกึษาดงูาน

พนักงานครแูละ

พนักงานจา้งใน

สถานศกึษา

100,000.00 เพือ่พัฒนา

พนักงานครแูละ

พนักงานจา้งใน

สถานศกึษา

จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารและจัดกจิกรรม

ศกึษาดงูานแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง 
พนักงานครแูละพนักงานจา้งใน

สถานศกึษาตามจ านวนทีม่อียูจ่รงิ แยก
เป็น  2 กลุม่ (โรงเรยีนและศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก)

106 การ

พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการจัดตัง้

งบประมาณ ส าหรับ
เป็นคา่ชดเชย(คา่ K)

 ส าหรับสญัญาแบบ
ปรับราคาได ้

50,000.00 เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

หนังสอื

กรมบัญชกีลาง 
ดว่นทีส่ดุ ที ่ กค

 (กวจ) 0405.2/ว110

 ลงวนัที ่ 5 

มนีาคม 2561 

เรือ่งซกัซอ้ม

แนวทางปฏบิัตใิน

การก าหนดเงือ่นไข

และหลักเกณฑ์

สญัญาแบบปรับ

ราคาได ้

ตัง้งบประมาณส าหรับเป็นคา่ชดเชย 
(คา่ K) ใหแ้ก ่ ผูรั้บจา้งทีท่ าสญัญาจา้ง

เหมาโครงการกอ่สรา้งตา่งๆ ขอ
เทศบาล กรณีเป็นสญัญาแบบปรับราคา

ได ้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
การกอ่หนีผู้กพนั/

ลงนามในสญัญา
โครงการ

การเบกิจา่ย

งบประมาณ

การพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง

3 121,873.00 3 121,873.00

การพัฒนาและสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติของประชาชน

67 30,867,375.50 67 30,867,374.70

การบรหิารจัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

7 3,936,343.00 7 3,936,343.00

การพัฒนาการบรหิารจัดการ

องคก์ร

17 983,319.08 17 1,032,819.08

รวม 94 35,908,910.58 94 35,958,409.78

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ

    เทศบาลต าบลบา้นแหลม มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ

  โดยไดม้กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 94 โครงการ  จ านวนเงนิ 35,908,911  บาท  มี

การเบกิจา่ยงบประมาณจ านวน 94 โครงการ จ านวนเงนิ 35,958,410  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตาม

ยทุธศาสตร ์ ไดด้ังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ

พัฒนาเมอืง

โครงการ

ถนน

สวยงาม

50,000.00 600.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 12/03/2562 2

7,800.00 นางอัญชลุ ี  เรง่ก าเหนดิ 14/03/2562 1

3,333.00 น.ส. กมลจันทร ์  ฐติะสโิน 22/03/2562 1

5,600.00 น.ส. กมลจันทร ์  ฐติะสโิน 22/03/2562 1

140.00 สหกรณ์ประมงบา้นแหลม 
จ ากัด

22/03/2562 1

3,000.00 หจก. โชควาสนาบา้นแหลม

กอ่สรา้ง

27/03/2562 1

2 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ

พัฒนาเมอืง

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิาร

บ ารงุดแูล

รักษา

ตน้ไม ้

เกาะ

กลาง

ถนน 
ทางเทา้

และพืน้ที่

สเีขยีว

และที่

สาธารณะ

216,000.00 9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31

3 การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ

พัฒนาเมอืง

โครงการ

กวาด

บา้นท า

ความ

สะอาด

เมอืง 
(Big 

Cleaning 

Day)

4,000.00 800.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 01/02/2562 1

800.00 นางอทัุย  อนิเทศ 29/05/2562 1

800.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 05/07/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

4 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัดงาน

รัฐพธิวีนั

เฉลมิ

พระ

ชนมพรรษ

าสมเด็จ

พระ

เจา้อยูห่วัฯ

150,000.00 11,000.00 บรษัิท เพชรภมูกิารพมิพ ์
จ ากัด

26/07/2562 1

2,500.00 นายสมพร  รัตนรัตน์ 28/07/2562 1

1,500.00 นายก าพล  ขนุยวง 28/07/2562 1

3,850.00 นายธันยธ์นัช  เตชะราชนัย์ 26/07/2562 1

350.00 สหกรณ์ประมงบา้นแหลม 
จ ากัด

26/07/2562 1

420.00 นายวรกจิ  วจักรณ์ 26/07/2562 1

10,000.00 นายกมล  สขุใบ 26/07/2562 5



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

5 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัดงาน 
รัฐพธิวีนั

เฉลมิ 
พระ

ชนมพรรษ

าสมเด็จ

พระนาง

เจา้  
สริกิติ ิ ์
พระบรม

 ราชนิี
นาถใน

รัชกาลที่

 9

150,000.00 1,000.00 น.ส. สธุนัินท ์  สวา่งจติต์ 06/08/2562 1

6,000.00 บรษัิท เพชรชมภพัูนธ ์ จ ากัด 07/08/2562 2

1,300.00 บรษัิท เพชรชมภพัูนธ ์ จ ากัด 09/08/2562 1

4,200.00 นายธันยธ์นัช  เตชะราชนัย์ 08/08/2562 1

9,000.00 นายกมล  สขุใบ 09/08/2562 5



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

6 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัด

กจิกรรม

วนัส าคัญ

ของชาติ

 ของ
จังหวดั

และของ

อ าเภอ

30,000.00 3,000.00 รา้นววิฒันา 10/10/2561 1

2,000.00 นายก าพล  ขนุยวง 11/10/2561 3

3,000.00 นางสมปอง  อยูท่องค า 11/10/2561 2

3,000.00 นางสมปอง  อยูท่องค า 21/10/2561 2

3,000.00 นายระว ิ  ลลิติธรรม 22/10/2561 1

6,000.00 นายกมล  สขุใบ 01/06/2562 1

3,700.00 นายระว ิ  ลลิติธรรม 31/05/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

7 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เขา้วดั

ท าบญุ

นอ้มร าลกึ

ในพระ

มหา

กรณุาธคิณุ

พระบาทส

มเด็จพระ

ปรมนิท

รมหาภมูิ

พลอดลุย

เดช

5,000.00 350.00 สหกรณ์ประมงบา้นแหลม 
จ ากัด

03/12/2561 1

675.00 รา้นญาณศิา  อคีวปิเมนท์ 01/12/2561 3

8 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

กฎหมาย

ที่

ชาวบา้น

ควรรู ้

10,000.00 3,500.00 น.ส. สติา  ดวงกลิน่ 18/02/2562 1

540.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 12/02/2562 2

2,400.00 นางพงษ์ลดา  ท่ังทอง 18/02/2562 1

850.00 รา้นศกึษาภัณฑเ์พชรบรุี 07/02/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

9 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

อบรม

แนว

ทางการ

ไกล่

เกลีย่ขอ้

พพิาทใน

ชมุชน

7,000.00 540.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 23/04/2562 2

2,400.00 นายนภดล  รัชโตภาส 07/05/2562 1

490.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

11/04/2562 1

3,500.00 น.ส. ณัตราพร  เย็นรักษา 07/05/2562 1

10 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ทบทวน

ความรู ้

และ

แนว

ทางการ

เฝ้าระวงั

ป้องกัน

ภัยใน

ชมุชน

10,000.00 3,375.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 12/02/2562 1

450.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 09/02/2562 3

1,800.00 พ.ต.ท. สมบรูณ์  เกือ้เกษม
ศักดิ์

12/02/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

11 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ตรวจ 
สอบ

คน้หาจดุ

เสีย่งตอ่

การเกดิ

ภัยตา่งๆ

เชน่ 
อัคคภัีย 
วาตภัย 
ภัยจาก

การ

จมน ้า 
ภัยจาก

มจิฉาชพี

และการ

เฝ้าระวงั

ป้องกัน 
โดยการ

มสีว่น

รว่มของ

ประชาชน

25,000.00 6,500.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 24/04/2562 10

13,803.00 บรษัิท แอ็คม ี คอนซลัดิง้ 
เซอรว์สิ จ ากัด

01/06/2562 10

2,700.00 รา้นอรณุไฟฟ้า-กอ่สรา้ง 09/07/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

12 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ฝึกซอ้ม

แผน

ป้องกัน

และระงับ

อัคคภัีย

ใน

โรงเรยีน

20,000.00 9,000.00 รา้นบญุมากเคมคีอลซพัพลาย 10/07/2562 2

2,000.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 11/07/2562 1

740.00 นายภาคภมู ิ  บญุมาก 11/07/2562 1

675.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 09/07/2562 3

547.80 นางวรวรรณ  สขุอดุม 11/07/2562 1

13 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เฝ้าระวงั

ป้องกัน

อบุัตภัิย

ทางถนน

40,000.00 9,050.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 25/12/2561 3

1,000.00 นายก าพล  ขนุยวง 25/12/2561 2

1,000.00 นายก าพล  ขนุยวง 10/04/2562 8

14 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เขา้รว่ม

แขง่ขนั

ความเป็น

เลศิทาง

วชิาการ

100,000.00 8,000.00 นางรรรรอง  ทองจไุร 26/06/2562 2

8,000.00 นายเจรญิ  ชอ่กระทุม่ 26/06/2562 2

8,000.00 นายปรญิ  ใหญก่วา่วงษ์ 26/06/2562 2

4,981.00 นายณัชภพ  เปรมใจ 21/06/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

16,000.00 นายปรญิ  ใหญก่วา่วงษ์ 09/08/2562 2

4,480.00 น.ส. อรณุวด ี  แพบตุร 07/08/2562 4

30,320.00 นางสาวศริพิร  กระจา่งดวง 25/06/2562 4

15 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

แขง่ขนั

ทักษะ

วชิาการ

ศนูย์

พัฒนา

เด็กเล็ก

50,000.00 10,500.00 รา้นศกึษาภัณฑเ์พชรบรุี 06/03/2562 2

4,820.00 น.ส. ปภาวรนิทร ์  เนาวะบตุร 07/03/2562 2

3,000.00 นายมาโนช  แกว้เกา่ 07/03/2562 2

1,260.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 05/03/2562 2

17,500.00 นางสรุรัีตน ์  พมิพไ์ทย 07/03/2562 2

16 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สนับสนุน

คา่ใชจ้า่ย

การ

บรหิาร

สถานศกึษ

า

2,882,720.00 17,250.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/10/2561 1

21,075.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/10/2561 1

15,555.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/10/2561 1

83,400.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/10/2561 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

3,500.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/10/2561 1

89,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/10/2561 1

145,600.00 ศพด. โรงเรยีนบา้นแหลม 29/10/2561 1

76,700.00 ศพด. วดัตน้สน 29/10/2561 1

49,400.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 29/10/2561 1

24,700.00 ศพด. วดัลักษณาราม 29/10/2561 1

21,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

02/11/2561 1

32,300.00 ศพด. วดัลักษณาราม 02/11/2561 1

100,300.00 ศพด. วดัตน้สน 02/11/2561 1

190,400.00 ศพด. โรงเรยีนบา้นแหลม 02/11/2561 1

64,600.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 02/11/2561 1

89,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/02/2562 1

9,600.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/02/2562 1

100,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/02/2562 1

50,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/02/2562 1

20,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/02/2562 1

133,200.00 ศพด. โรงเรยีนบา้นแหลม 05/02/2562 1

78,000.00 ศพด. วดัตน้สน 05/02/2562 1

45,600.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 05/02/2562 1

25,200.00 ศพด. วดัลักษณาราม 05/02/2562 1

50,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

13/03/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

217,955.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

18/04/2562 1

88,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/04/2562 1

30,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

29/04/2562 1

25,200.00 ศพด. วดัลักษณาราม 29/04/2562 1

133,200.00 ศพด. โรงเรยีนบา้นแหลม 29/04/2562 1

78,000.00 ศพด. วดัตน้สน 29/04/2562 1

45,600.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 29/04/2562 1

75,710.00 ศพด. โรงเรยีนบา้นแหลม 22/05/2562 1

15,820.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 22/05/2562 1

9,040.00 ศพด. วดัลักษณาราม 22/05/2562 1

35,030.00 ศพด. วดัตน้สน 22/05/2562 1

27,120.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 26/06/2562 1

49,720.00 ศพด. โรงเรยีนบา้นแหลม 26/06/2562 1

38,420.00 ศพด. วดัตน้สน 26/06/2562 1

14,690.00 ศพด. วดัลักษณาราม 26/06/2562 1

82,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

06/08/2562 1

100,000.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/08/2562 1

15,550.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/08/2562 1

3,500.00 โรงเรยีนเทศบาลวดัลักษณา

รามฯ

05/08/2562 1

6,800.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 05/08/2562 1

123,120.00 ศพด. โรงเรยีนบา้นแหลม 05/08/2562 1

60,420.00 ศพด. วดัตน้สน 05/08/2562 1

47,880.00 ศพด. โรงเรยีนวดัในกลาง 05/08/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

18,240.00 ศพด. วดัลักษณาราม 05/08/2562 1

17 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ชมุชน

ปลอดภัย

ไรโ้รค

พษิสนัุข

บา้ตาม

พระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ

เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย

ลักษณ์

  อัคร
ราชกมุารี

60,000.00 6,000.00 บรษัิท พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จ ากัด 22/03/2562 1

39,000.00 บรษัิท พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จ ากัด 22/03/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

18 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ฝึกอบรม

สขุาภบิาล

อาหาร

ส าหรับ

ผูป้ระกอบ

การคา้

อาหาร

30,000.00 11,200.00 รา้นบสูไมลส์ตดูโิอ แอนด ์
ดจิติอลปริน้ท์

18/05/2562 10

6,750.00 นางอทัุย  อนิเทศ 29/05/2562 1

450.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 28/05/2562 2

1,330.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

28/05/2562 1

3,000.00 นางสาวณัฐพร  เพชรสวสัดิ์ 29/05/2562 1

19 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิาร

ก าจัด

ลกูน ้า

ยงุลาย 
ก าจัด

แหลง่

เพาะ

พันธย์งุ

โดยการ

ฉีดพ่นยงุ

540,000.00 45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31

45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

44,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

44,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

44,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

45,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31

20 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ฝึกอบรม

และ

พัฒนา

ศักยภาพ

แกนน า

สขุภาพ

ชมุชน

30,000.00 1,530.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

20/03/2562 1

1,800.00 นายมนตร ี  มวีาสนา 19/03/2562 1

600.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 19/03/2562 2

13,500.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 21/03/2562 2

2,400.00 นางปัทมา  แกว้ค า 21/03/2562 1

2,400.00 นางวชริา  ทองรุง่ 22/03/2562 1

21 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สง่เสรมิ

สขุภาพ

ผูส้งูอายุ

114,000.00 500.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 20/11/2561 1

600.00 นายกติภิพ  อยูย่อด 03/12/2561 4

16,800.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 19/12/2561 1

1,200.00 นางจนิดาพร  ศลิาทอง 19/12/2561 1

1,200.00 นางนฤมล  ลขิสทิธพัินธ์ 20/02/2562 1

16,500.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 20/02/2562 1

16,080.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 15/05/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

15,600.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 24/07/2562 1

15,900.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 21/08/2562 1

1,200.00 นางสาวสวุรรณา  อ า่จิว๋ 21/08/2562 1

1,200.00 นางสาวสธุัญญา  จรยิ
ไพศาลสนิ

24/07/2562 1

1,200.00 นางบษุบา  ล าดับวงษ์ 15/05/2562 1

22 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิาร

ซอ่มแซม

ดแูล

บ ารงุรักษา

ไฟฟ้า

สาธารณะ

ในเขต

เทศบาล

340,000.00 26,400.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

26,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

23 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ครอบครัว

นักป่ัน

สรา้งสรรค์

วนัิยจราจร

40,000.00 1,800.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 20/07/2562 1

540.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 11/07/2562 2

2,300.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

12/07/2562 1

1,200.00 ด.ต. ธวชัชยั  แหวนวงศ์ 20/07/2562 1

1,200.00 ด.ต. ณรงค ์  มะลวิลัย์ 20/07/2562 1

2,400.00 พ.ต.ท. สทิธพิร  ฉ ่ามะนา 20/07/2562 1

1,200.00 ร.ต.อ. บ ารงุสขุ  สวุรรณเลศิ 20/07/2562 1

24 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัด

กจิกรรม

พลังชมุชน

10,000.00 700.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 10/10/2561 1

740.00 นายกติภิพ  อยูย่อด 08/10/2561 2

700.00 นางสาวกัลยา  บ ารงุสขุ 14/11/2561 1

700.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 12/12/2561 1

700.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 09/01/2562 1

700.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 13/02/2562 1

700.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 13/03/2562 1

700.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 10/04/2562 1

700.00 นางสาวกัลยา  บ ารงุสขุ 08/05/2562 1

700.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 12/06/2562 1

700.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 10/07/2562 1

700.00 นางสาวกัลยา  บ ารงุสขุ 07/08/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

700.00 นางอทัุย  อนิเทศ 11/09/2562 1

25 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ทบทวน

และ

จัดท า

แผนชมุชน

15,000.00 10,800.00 นางสาวกัลยา  บ ารงุสขุ 26/12/2561 1

26 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ประชาคม

ต าบล

บา้นแหลม

15,000.00 3,000.00 น.ส. สติา  ดวงกลิน่ 23/04/2562 1

27 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ฝึกอบรม

คณะกรรม

การ

ชมุชนใน

เขต

เทศบาล

50,000.00 540.00 นายกติภิพ  อยูย่อด 08/11/2561 2

450.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

05/11/2561 1

28,000.00 นายวราพร  ยอดแกว้ 15/11/2561 1

600.00 นางสาวมารยาท  เดอืนฉาย 14/11/2561 1

9,205.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 15/11/2561 1

6,660.00 นายปราโมช  อยูพ่รหมชาติ 12/11/2561 2



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

28 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ฝึกอบรม

อาชพี

ระยะสัน้

ใหแ้ก่

ประชาชน

และกลุม่

สตรใีน

เขต

เทศบาล

50,000.00 2,000.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 25/02/2562 1

20,580.00 น.ส. พรพรรณ  เกตภุูพ่งษ์ 21/02/2562 2

11,200.00 นายภาคภมู ิ  บญุมาก 21/02/2562 2

8,567.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 22/02/2562 4

540.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 20/02/2562 2

1,500.00 นางสาวสาลี ่  ขวญัยนื 25/02/2562 1

1,500.00 นางสาวเขมชดุา  วงศผ์าตกิร 25/02/2562 1

29 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เสรมิสรา้ง

ความ

เขม้แข็ง

ของ

ชมุชน

คุม้ครอง

เด็ก

10,000.00 225.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

17/12/2561 1

2,400.00 พ.ท. สทิธพิร  ฉ ่ามะนา 18/12/2561 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

30 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิาร

เจา้หนา้ที่

ใหบ้รกิาร

ค าแนะน า

การใช ้

เครือ่ง

ออก

ก าลังกาย

ในศนูย์

ฟิตเนสข

อง

เทศบาล

216,000.00 18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

31 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เขา้รว่ม

การ

แขง่ขนั

กฬีา

นักเรยีน

เทศบาล

และ

เมอืง

พัทยา

50,000.00 28,800.00 นางสาวอรณุวด ี  แพบตุร 15/11/2561 4

32 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัดการ

แขง่ขนั

กฬีา

ประชาชน

60,000.00 8,000.00 บรษัิท เจรญิพรสปอรต์(2016)

 จ ากัด
18/06/2562 3

3,000.00 นายมาโนช  แกว้เกา่ 20/06/2562 3

2,500.00 นายก าพล  ขนุยวง 19/06/2562 4

4,490.00 นายกระแส  รักกสกิร 20/06/2562 3

675.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 18/06/2562 2

14,600.00 นายสมนกึ  โกญจนวรรณ 20/06/2562 3

33 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ฝึกทักษะ

ในการ

เลน่กฬีา

ประเภท

ตา่งๆ

40,000.00 450.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 12/03/2562 2

5,925.00 บรษัิท เจรญิพรสปอรต์(2016)

 จ ากัด
19/03/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

4,625.00 นายกระแส  รักกสกิร 19/03/2562 11

29,000.00 นางสาวอรณุวด ี  แพบตุร 19/03/2562 11

34 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัด

กจิกรรม

วนัเด็ก

แหง่ชาติ

120,000.00 4,000.00 น.ส. ปชูนยี ์  ศรสีะอาด 12/01/2562 1

2,050.00 นายกระแส  รักกสกิร 12/01/2562 1

3,000.00 น.ส. ปภาวรนิทร ์  เนาวะบตุร 12/01/2562 1

3,500.00 นางนติยา  กลั่นประเสรฐิ 12/01/2562 1

4,550.00 น.ส. นภาพร  มว่งไหมทอง 12/01/2562 1

3,000.00 นายเสนาะ  ปักษีนาบตุร 07/01/2562 2

428.00 รา้นศกึษาภัณฑเ์พชรบรุี 11/01/2562 1

1,320.00 นายธันยธ์นัช  เตชะราชนัย์ 11/01/2562 1

4,572.00 รา้น พ..ศกึษาภัณฑ์ 11/01/2562 1

14,822.00 น.ส. ชบา  แจม่เทีย่งตรง 11/01/2562 1

5,000.00 นายมาโนช  แกว้เกา่ 10/01/2562 2

9,000.00 นายสภุาพ  สสุทุธิ 11/01/2562 1

6,000.00 น.ส. ส าเนยีง  ขอเจรญิ 12/01/2562 1

19,500.00 นางสาววนีา  โตจ่ัน 12/01/2562 1

860.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 05/01/2562 3

9,854.70 นายจ านงค ์  อิม่สะอาด 11/01/2562 1

27,500.00 นางสาวอรณุวด ี  แพบตุร 12/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

35 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัดงาน

ประเพณี

ลอย

กระทง

100,000.00 2,400.00 รา้นญาณศิา  อคีวปิเมนท์ 14/11/2561 3

3,000.00 นายมาโนช  แกว้เกา่ 14/11/2561 3

8,000.00 นายเสนาะ  ปักษีนาบตุร 19/11/2561 3

36 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัดงาน

ประเพณี

สงกรานต์

และพธิี

รดน ้าด า

หวั

ผูส้งูอายุ

60,000.00 4,600.00 นายอสิระ  เตชะราชนัย์ 11/04/2562 1

4,700.00 นายอสิระ  เตชะราชนัย์ 11/04/2562 1

2,940.00 นายกระแส  รักกสกิร 13/04/2562 1

2,700.00 น.ส. ปภาวรนิทร ์  เนาวะบตุร 13/04/2562 1

18,210.00 นางปราณี  ยังอยู่ 13/04/2562 1

7,000.00 นายสภุาพ  สสุทุธิ 11/04/2562 3

5,000.00 นายมาโนช  แกว้เกา่ 13/04/2562 1

5,000.00 นายมาโนช  แกว้เกา่ 11/04/2562 3

8,250.00 นางนติยา  กลั่นประเสรฐิ 13/04/2562 1

37 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัดงานแห่

เทยีน

พรรษา

20,000.00 4,000.00 นายก าพล  ขนุยวง 10/07/2562 3

5,000.00 นางปราณี  ยังอยู่ 09/07/2562 2



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

6,900.00 นายธันยธ์นัช  เตชะราชนัย์ 11/07/2562 1

3,500.00 นายมลินิรติรา  เลศิงาม 11/07/2562 1

600.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 03/07/2562 3

38 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สบืสาน

การ

อนุรักษ์

หตัถกรรม

วา่วไทย

30,000.00 2,030.00 รา้นศกึษาภัณฑเ์พชรบรุี 25/03/2562 1

2,700.00 นายอทุศิ  มงคล 25/03/2562 1

450.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 25/03/2562 2

3,000.00 นายอทุศิ  มงคล 27/03/2562 2

3,000.00 ร.ต.ต. บญุชว่ย  บัวนอ้ย 27/03/2562 2

39 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เบีย้ยัง

ชพี

ผูส้งูอายุ

19,469,400.00 984,700.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

09/10/2561 1

564,200.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 09/10/2561 1

982,000.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/11/2561 1

557,300.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/11/2561 1

976,100.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/12/2561 1

553,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/12/2561 1

984,900.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

08/01/2562 1

552,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

982,700.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

05/02/2562 1

549,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 05/02/2562 1

983,500.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

06/03/2562 1

547,700.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 06/03/2562 1

984,800.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

04/04/2562 1

544,900.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 04/04/2562 1

983,100.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

03/05/2562 1

543,700.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 03/05/2562 1

982,800.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/06/2562 1

541,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/06/2562 1

981,100.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

05/07/2562 1

541,100.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 05/07/2562 1

982,500.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/08/2562 1

536,400.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/08/2562 1

982,800.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

06/09/2562 1

534,700.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 06/09/2562 1

40 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เบีย้ยัง

ชพีคน

พกิาร

3,936,000.00 166,400.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

09/10/2561 1

140,800.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 09/10/2561 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

167,200.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/11/2561 1

140,800.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/11/2561 1

168,800.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/12/2561 1

141,600.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/12/2561 1

172,000.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

08/01/2562 1

140,800.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 08/01/2562 1

170,400.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

05/02/2562 1

140,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 05/02/2562 1

169,600.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

06/03/2562 1

140,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 06/03/2562 1

170,400.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

04/04/2562 1

139,200.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 04/04/2562 1

171,200.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

03/05/2562 1

139,200.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 03/05/2562 1

172,000.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/06/2562 1

142,400.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/06/2562 1

171,200.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

05/07/2562 1

141,600.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 05/07/2562 1

172,800.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

07/08/2562 1

139,200.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/08/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

172,000.00 ธนาคารออมสนิ สาขาบา้น
แหลม

06/09/2562 4000

137,600.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 06/09/2562 1

41 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เบีย้ยัง

ชพีผูป่้วย

เอดส์

528,000.00 44,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 09/10/2561 1

44,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/11/2561 1

44,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/12/2561 1

44,000.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 08/01/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 05/02/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 06/03/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 04/04/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 03/05/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 06/06/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 05/07/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 07/08/2562 1

43,500.00 ธกส. สาขาบา้นแหลม 06/09/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

42 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

กจิกรรม

วนั

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ 
ศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ป้องกัน

และ

ปราบปราม

 ยาเสพ
ตดิ

อ าเภอ

บา้นแหลม

9,000.00 9,000.00 ทีท่ าการปกครองอ าเภอบา้น

แหลม

17/06/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

43 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัด

ระเบยีบ

สงัคม

แบบ

บรูณา

การศนูย์

ปฏบิัตกิาร

ป้องกัน

และ

ปราบปราม

 ยาเสพ
ตดิ

อ าเภอ

บา้นแหลม

7,000.00 7,000.00 ทีท่ าการปกครองอ าเภอบา้น

แหลม

17/06/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

44 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เงนิ

อดุหนุน

ส าหรับ

สนับสนุน

 อาหาร
กลางวนั

ให ้ แก่
โรงเรยีน

ในสงักัด

ส านักงาน

คณะ 
กรรมการ

การ 
ศกึษาขัน้

พืน้ฐาน

  (สพฐ.)

4,224,000.00 568,000.00 โรงเรยีนบา้นแหลม 29/10/2561 1

308,000.00 โรงเรยีนวดัตน้สน (บญุมโีชติ

วทิยา)

29/10/2561 1

180,000.00 โรงเรยีนวดัในกลาง 29/10/2561 1

557,000.00 โรงเรยีนบา้นแหลม 05/02/2562 1

287,000.00 โรงเรยีนวดัตน้สน (บญุมโีชติ

วทิยา)

05/02/2562 1

179,000.00 โรงเรยีนวดัในกลาง 05/02/2562 1

557,000.00 โรงเรยีนบา้นแหลม 29/04/2562 1

287,000.00 โรงเรยีนอนุบาลวดัตน้สน 
(บญุมโีชตวิทิยา)

29/04/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

179,000.00 โรงเรยีนวดัในกลาง 29/04/2562 1

45 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

จัด งาน
เปิดโลก

ทะเล

โคลน

80,000.00 80,000.00 ทีท่ าการปกครองอ าเภอบา้น

แหลม

26/03/2562 1

46 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

อบรม

วนัิย

จราจร

ใหก้ับ

เด็ก

นักเรยีน

7,000.00 450.00 รา้นญาณศิา  อคีวปิเมนท์ 21/11/2561 3

1,500.00 พ.ต.ท. สมบรูณ์  เกือ้เกษม
ศักดิ์

26/11/2561 1

3,750.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 26/11/2561 1

47 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ชว่ยเหลอื

ประชาชน

ตาม

อ านาจ

หนา้ที่

ของ

องคก์ร

ปกสว่น

ทอ้งถิน่

40,000.00 33,000.00 น.ส. บญุช ู  สมีว่งพันธ์ 02/11/2561 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

48 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

เรยีนรู ้

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

ตาม

รอยเทา้

พ่อ

7,000.00 600.00 นางนฤมล  ตรปีระสทิธิช์ยั 24/01/2562 2

2,000.00 นางเรณู  เรอืงเดช 25/01/2562 1

4,400.00 นายสรศักดิ ์  สทุารัตน์ 25/01/2562 1

49 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

อบรม

เสรมิสรา้ง

ความ

เขม้แข็ง

ระดับ

หมูบ่า้น

ต าบล  
เพือ่

ป้องกัน

และ

แกไ้ข

ปัญหายา

เสพตดิ

15,000.00 15,000.00 ทีท่ าการปกครองอ าเภอบา้น

แหลม

17/06/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

50 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

การ

เรยีนรูสู้่

 O-NET

54,000.00 675.00 รา้นญาณศิา  อคีวปิเมนท์ 24/11/2561 3

4,000.00 หจก. วชิญศกึษา 24/11/2561 3

6,200.00 รา้นศ 26/11/2561 1

19,200.00 น.ส. ปารชิาต ิ  กาทอง 02/12/2561 10

9,600.00 นางปัทมา  อบุลนอ้ย 13/01/2562 3

12,000.00 น.ส. ปภาวรนิทร ์  เนาวะบตุร 02/12/2561 8



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

51 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ส ารวจ

ขอ้มลู

จ านวน

สตัวแ์ละ

ขึน้

ทะเบยีน

สตัว ์
ตามพระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ

เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย-

ลักษณ์

อัครราช

กมุารี

12,000.00 1,488.00 นางเนตรนภา  มฤคพันธุ์ 04/03/2562 7

1,119.00 นางสาวรุง่วไิล  ศริเิมตไตร 04/03/2562 7

1,224.00 นางสรุางค ์  ศรนารายณ์ 04/03/2562 7

1,785.00 นางอมรรัตน ์  ศรอีรณุฉาย 04/03/2562 7

384.00 นางสาวเอือ้มพร  เทยีมรัตน์ 04/03/2562 7

6,000.00 นางสาวรุง่วไิล  ศริเิมตไตร 05/09/2562 6



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

52 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ฝึกอบรม

สขุาภบิาล

อาหาร

ส าหรับผู ้

ประกอบ

กจิการ

ตลาด

เอกชน

และ

ผูด้แูล

ตลาด

5,000.00 400.00 นางสาวกัลยา  บ ารงุสขุ 07/01/2562 1

450.00 นายกติภิพ  อยูย่อด 03/01/2562 2

500.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

04/01/2562 1

1,800.00 น.ส. ณัฐพร  เพชรสวสัดิ์ 07/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

53 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ควบคมุ

โรค

หนอนพยา

ธ ิ ของ
สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

วดัตน้สน

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนวดัตน้สนพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

54 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ควบคมุ

โรค

หนอนพยา

ธ ิ ของ
สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

วดั

ลักษณา

ราม

สามัคค)ี

10,000.00 10,000.00 ชมุชนวดัลักษณารามสามัคคี 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

55 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

ควบคมุ

โรค

หนอนพยา

ธ ิ ของ
สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

ศาล

เจา้กว

งกง

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนศาลเจา้กวงกงพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

56 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สง่เสรมิ

โภชนาการ

และ

สขุภาพ

อนามัย

แมแ่ละ

เด็ก 
ของ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

บา้น

กลาง

สามัคค)ี

10,000.00 10,000.00 ชมุชนบา้นกลางสามัคคี 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

57 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สง่เสรมิ

โภชนาการ

และ

สขุภาพ

อนามัย

แมแ่ละ

เด็ก 
ของ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

บา้นใน

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนบา้นในพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

58 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สง่เสรมิ

โภชนาการ

และ

สขุภาพ

อนามัย

แมแ่ละ

เด็ก 
ของ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

บา้นยา่น

ซือ่พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนบา้นยา่นซือ่พัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

59 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สง่เสรมิ

โภชนาการ

และ

สขุภาพ

อนามัย

แมแ่ละ

เด็ก 
ของ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

ประมง

เจรญิ

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนประมงเจรญิพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

60 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สง่เสรมิ

โภชนาการ

และ

สขุภาพ

อนามัย

แมแ่ละ

เด็ก 
ของ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

วดัอตุ

มงิค์

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนวดัอตุมงิคพั์ฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

61 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สง่เสรมิ

โภชนาการ

และ

สขุภาพ

อนามัย

แมแ่ละ

เด็ก 
ของ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุ

ดาฯ 
สยามบรม

ราช

กมุาร ี
(ชมุชน

ศาลเจา้

ฮดุโจว้

รว่มใจ

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนศาลเจา้ฮดุโจว้รว่มใจ

พัฒนา

08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

62 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สตัวฺ์

ปลอด

โรค คน
ปลอดภัย

จากโรค

พษิสนัุข

บา้ ตาม
พระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ 
เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย

ลักษณ์ 
อัครราช

กมุาร ี
(ชมุชน

บา้น

กลาง

สามัคค)ี

10,000.00 10,000.00 ชมุชนบา้นกลางสามัคคี 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

63 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สตัวฺ์

ปลอด

โรค คน
ปลอดภัย

จากโรค

พษิสนัุข

บา้ ตาม
พระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ 
เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย

ลักษณ์

อัครราช

กมุาร ี
(ชมุชน

บา้นใน

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนบา้นในพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

64 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สตัวฺ์

ปลอด

โรค คน
ปลอดภัย

จากโรค

พษิสนัุข

บา้ ตาม
พระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ 
เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย

ลักษณ์

อัครราช

กมุาร ี
(ชมุชน

วดัตน้สน

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนวดัตน้สนพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

65 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สตัวฺ์

ปลอด

โรค คน
ปลอดภัย

จากโรค

พษิสนัุข

บา้ ตาม
พระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ 
เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย

ลักษณ์

อัครราช

กมุาร ี
(ชมุชน

วดั

ลักษณา

ราม

สามัคค)ี

10,000.00 10,000.00 ชมุชนวดัลักษณารามสามัคคี 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

66 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สตัวฺ์

ปลอด

โรค คน
ปลอดภัย

จากโรค

พษิสนัุข

บา้ ตาม
พระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ 
เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย

ลักษณ์

อัครราช

กมุาร ี
(ชมุชน

ศาล

เจา้กว

งกง

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนศาลเจา้กวงกงพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

67 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สตัวฺ์

ปลอด

โรค คน
ปลอดภัย

จากโรค

พษิสนัุข

บา้ ตาม
พระ

ปณธิาน

ศาสตราจา

รย ์ ดร.
สมเด็จ

พระเจา้

ลกูเธอ 
เจา้ฟ้า

จฬุาภรณ

วลัย

ลักษณ์

อัครราช

กมุาร ี
(ชมุชน

ศาลเจา้

ฮดุโจว้

รว่มใจ

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนศาลเจา้ฮดุโจว้รว่มใจ

พัฒนา

08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

68 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สบืสาน

พระราช

ปณธิาน

สมเด็จ

ยา่ ตา้น
ภัยมะเร็ง

เตา้นม 
(ชมุชน

บา้นยา่น

ซือ่พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนบา้นยา่นซือ่พัฒนา 08/01/2562 1

69 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สบืสาน

พระราช

ปณธิาน

สมเด็จ

ยา่ ตา้น
ภัยมะเร็ง

เตา้นม 
(ชมุชน

ประมง

เจรญิ

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนประมงเจรญิพัฒนา 08/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

70 การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

โครงการ

สบืสาน

พระราช

ปณธิาน

สมเด็จ

ยา่ ตา้น
ภัยมะเร็ง

เตา้นม 
(ชมุชน

วดัอตุ

มงิค์

พัฒนา)

10,000.00 10,000.00 ชมุชนวดัอตุมงิคพั์ฒนา 08/01/2562 1

71 การบรหิาร

จัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ

พัฒนาคู

คลอง

โดยการ

มสีว่น

รว่มของ

ประชาชน

4,000.00 800.00 นางสาวกัลยา  บ ารงุสขุ 21/11/2561 1

450.00 นายกติภิพ  อยูย่อด 19/11/2561 3

1,000.00 นางสายชล  สขุอิม่ 05/02/2562 1

800.00 น.ส. กัลยา  บ ารงุสขุ 19/03/2562 1

72 การบรหิาร

จัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ

รณรงค์

สรา้ง

จติส านกึ

อนุรักษ์

แมน่ ้า

เพชรบรุี

85,000.00 1,250.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

01/08/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

2,750.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 27/07/2562 5

4,500.00 นางจรรยา  อยูท่องค า 07/08/2562 1

2,500.00 นางรัตนา  ปรารัตน์ 07/08/2562 1

3,000.00 นางส าเภา  ขอเจรญิ 07/08/2562 1

3,000.00 นางสาวรุง่นภา  เจรญิเร็ว 07/08/2562 1

3,000.00 นางสาวสกุฤตา  อยูเ่ย็น 07/08/2562 1

3,750.00 น.ส. กมลจันทร ์  ฐติะสโิน 07/08/2562 1

3,600.00 นายภาสกร  ศลิาทอง 07/08/2562 1

4,500.00 นางสาวจรยิา  เวชการ 07/08/2562 1

3,000.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 07/08/2562 1

3,000.00 น.ส. สจุนิต ์  อารมยเ์ย็น 07/08/2562 1

2,800.00 นายกนก  ชนิพัฒนวานชิ 07/08/2562 1

3,500.00 นายกฤษด ี  อทิธพิลกังวาล 07/08/2562 1

7,500.00 นายก าพล  ขนุยวง 05/08/2562 2

2,000.00 นางสมปอง  อยูท่องค า 06/08/2562 1

1,400.00 สหกรณ์ประมงบา้นแหลม 
จ ากัด

06/08/2562 1

26,000.00 พ.จ.อ. ปรดีา  สมรักษ์ 07/08/2562 1

73 การบรหิาร

จัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิาร

รักษา

ความ

สะอาด

ถนนและ

พืน้ที่

สาธารณะ

3,780,000.00 304,200.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

304,200.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

306,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

302,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

304,500.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

303,300.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

304,500.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

302,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

302,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

299,400.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

302,400.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31

74 การบรหิาร

จัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิารขน

ยา้ยขยะ

มลูฝอย

น าไป

ก าจัด

500,000.00 495,000.00 บรษัิท อังรุง่โรจน ์ จ ากัด 09/05/2562 30

75 การบรหิาร

จัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ

สง่เสรมิ

การท า

ปุ๋ ยหมัก

จากขยะ

อนิทรยี์

9,000.00 720.00 หจก. อาลกีอ๊ปป้ีเซน็เตอร ์
เซอรว์สิ

15/01/2562 1

900.00 นางสาวกัลยา  บ ารงุสขุ 23/01/2562 1

1,575.00 นางอทัุย  อนิเทศ 23/01/2562 1

450.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 21/01/2562 2

2,400.00 น.ส. สายพนิ  ชจูติร 23/01/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

76 การบรหิาร

จัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ

ผา้ป่าขยะ

11,000.00 9,500.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 28/05/2562 7

1,200.00 นางอทัุย  อนิเทศ 27/08/2562 1

77 การบรหิาร

จัดการขยะและ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ

ใหค้วามรู ้

แกเ่ด็ก

เยาวชน

ในการคัด

แยกขยะ

11,000.00 898.00 รา้นอรณุไฟฟ้า-กอ่สรา้ง 17/12/2561 1

3,000.00 น.ส. ฉันทนา  บัวลอ้ม 18/12/2561 1

78 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิาร

รักษา

ความ

ปลอดภัย

อาคาร

ส านักงาน

เทศบาล

และ

บรเิวณ

โดยรอบ

108,000.00 9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31

79 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จา้งเหมา

บรกิาร

ดแูล

รักษา

ความ

สะอาด

อาคาร

ส านักงาน

เทศบาล

และ

บรเิวณ

โดยรอบ

432,000.00 27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31

17,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

26,400.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

26,400.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

26,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

27,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

25,500.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31

80 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จัดการ

ความรูใ้น

องคก์ร

5,000.00 1,800.00 นางสาวเยาวภา  อนิทเส 08/05/2562 1

500.00 นายทศพร  สมุะตนัินท์ 08/05/2562 1

670.00 นายกติตภิพ  อยูย่อด 03/05/2562 5

81 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

เชดิชู

เกยีรติ

บคุลากร

ดเีดน่

10,000.00 500.00 รา้นสขุสวสัดิ์ 23/04/2562 1

82 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

วนั

เทศบาล

10,000.00 2,700.00 นายระว ิ  ลลิติธรรม 19/04/2562 1

540.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 22/04/2562 2

5,600.00 นางสาวเจยีน  อยูท่องค า 24/04/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

83 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

ใหค้วามรู ้

แก่

บคุลากร

ของ

เทศบาล

เรือ่ง

เทคนคิ

การเขยีน

โครงการ

10,000.00 1,800.00 นางสาวเยาวภา  อนิทเส 21/11/2561 1

500.00 นางสาวปภาวรนิทร ์  เนาวะ
บตุร

21/11/2561 1

450.00 รา้นญาณศิา  อคีวปิเมนท์ 17/11/2561 3

84 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

ใหค้วามรู ้

แก่

บคุลากร

ของ

เทศบาล

ในการ

พัฒนา

ภาวะผูน้ า

10,000.00 450.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 17/08/2562 3

1,000.00 น.ส. ปภาวรนิทร ์  เนาวะบตุร 21/08/2562 1

1,800.00 น.ต. ดร. สงคราม  สมณ
วฒันา ร.น.

21/08/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

85 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

ใหค้วามรู ้

แก่

บคุลากร

ของ

เทศบาล

เรือ่ง"

ไทย

แลนด ์
4.0" และ

ความ

เชือ่มโยง

สูก่าร

พัฒนา

ทอ้งถิน่

10,000.00 450.00 นายกติภิพ  อยูย่อด 13/12/2561 2

86 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จา้งเหมา

บคุลากร

ปรับปรงุ

ขอ้มลู

แผนที่

ภาษีและ

ทะเบยีน

ทรัพยส์นิ

216,000.00 18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31

87 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จัดท า

ประกันภัย

รถบรรทกุ

น ้า

ดับเพลงิ

20,000.00 11,089.48 บรษัิท เมอืงไทยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน)

20/09/2562 1

88 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จัดท า

ประกันภัย

รถยนต์

ตูรั้บสง่

นักเรยีน

10,500.00 10,431.43 บรษัิท เมอืงไทยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน)

20/09/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

89 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จา้งเหมา

บคุลากร

ชว่ย

ปฏบิัตงิาน

ใน

โรงเรยีน

เทศบาล

วดั

ลักษณา

รามและ

ศนูย์

พัฒนา

เด็กเล็ก

ทัง้ 5 

ศนูย ์  
จ านวน

  10  อัตรา

231,490.00 17,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/10/2561 31

8,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/11/2561 30

13,200.00 พนักงานจา้งเหมา 01/12/2561 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/01/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/02/2562 28

17,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/03/2562 31

9,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/04/2562 30

17,700.00 พนักงานจา้งเหมา 01/05/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/06/2562 30

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/07/2562 31

18,000.00 พนักงานจา้งเหมา 01/08/2562 31



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

90 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

ทบทวน

แผนพัฒน

าการศกึษ

า

30,000.00 1,800.00 นายสวา่ง  รอดสาย 28/03/2562 2

5,130.00 รา้นศกึษาภัณฑเ์พชรบรุี 01/04/2562 1

6,300.00 น.ส. ศริพิร  กระจา่งดวง 18/04/2562 1

450.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 01/04/2562 2

91 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

พัฒนา

หลักสตูร

กระบวน

 การ
เรยีนการ

สอนของ

ศนูย์

พัฒนา

เด็กเล็ก

10,000.00 4,784.00 รา้นศกึษาภัณฑเ์พชรบรุี 03/04/2562 1

4,650.00 น.ส. ศริพิร  กระจา่งดวง 18/04/2562 4650

450.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 02/04/2562 2



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

92 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

สาน

สมัพันธ์

บา้นและ

ศนูย์

พัฒนา

เด็กเล็ก

สงักัด

เทศบาล

ต าบล

บา้นแหลม

10,000.00 150.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 27/03/2562 2

9,500.00 รา้นศกึษาภัณฑเ์พชรบรุี 29/03/2562 1

93 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

จัดท า

ประกันภัย

รถยนต์

(รถขยะ

และรถ

ดดูสิง่

ปฏกิลู 
รถบรรทกุ

น ้าและรถ

เก็บขนกิง่

ไม)้

60,000.00 55,994.17 บรษัิท เมอืงไทยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน)

20/09/2562 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

94 การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

ฝึกอบรม

และ

ศกึษาดู

งาน

พนักงาน

ครแูละ

พนักงาน

จา้งใน

สถานศกึษ

า

100,000.00 13,000.00 นายปรญิ  ใหญก่วา่วงษ์ 06/02/2562 3

13,000.00 นายเจรญิ  ชอ่กระทุม่ 06/02/2562 3

13,000.00 นางรรรรอง  ทองจไุร 06/02/2562 3

7,500.00 นายศรายทุธ  ชตุวิฒันกลุ 05/02/2562 1

51,180.00 นางสาวศริพิร  กระจา่งดวง 06/02/2562 3

450.00 รา้นมเีอีย่ว เซอรว์สิ 04/02/2562 2



จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

จ ำ

นวน

งบ

ประมำณ

การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ

25 58,948,671.00 5 1,366,000.00 3 121,873.00 3 121,873.00 3 121,873.00

การพัฒนาและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติของประชาชน

105 39,336,740.00 70 34,173,120.00 67 30,867,375.50 67 30,867,374.70 66 30,854,412.70

การบรหิารจัดการ

ขยะและการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิง่แวดลอ้ม

20 4,943,000.00 7 4,400,000.00 7 3,936,343.00 7 3,936,343.00 7 3,936,343.00

การพัฒนาการ

บรหิารจัดการ

33 16,085,500.00 24 14,743,990.00 17 983,319.08 17 1,032,819.08 16 785,319.08

รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2562

เทศบำลต ำบลบำ้นแหลม

เบกิจำ่ย 100%
ยทุธ

ศำสตร์

แผนกำรด ำเนนิกำร

ท ัง้หมด
อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 20 40 60 80 100 120

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง 

การพัฒนาและสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 

การบรหิารจัดการขยะและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์ร 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 



แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาเมอืง 

การพัฒนาและสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 

การบรหิารจัดการขยะและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองคก์ร 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 



1. โครงการถนนสวยงาม

2. โครงการจา้งเหมาบรกิารบ ารงุดแูลรักษาตน้ไมเ้กาะกลางถนน ทางเทา้และพืน้ทีส่เีขยีวและที่

สาธารณะ

3. โครงการกวาดบา้นท าความสะอาดเมอืง (Big Cleaning Day)

(ใสร่ปู)

4. โครงการจัดงานรัฐพธิวีันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ

(ใสร่ปู)

5. โครงการจัดงานรัฐพธิวีันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถใน

รัชกาลที9่

6. โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญของชาตขิองจังหวัดและของอ าเภอ

7. โครงการเขา้วัดท าบญุนอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ

พลอดลุยเดช

ช.ผลการด าเนนิงาน

                เทศบาลต าบลบา้นแหลม ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ  ปี 2562 ในเขตพืน้ที ่ โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน

 ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยด ี กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ก่

ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคัญดังนี้

    อปท. ใสข่อ้มลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภมู ิ ตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย 



8. โครงการกฎหมายทีช่าวบา้นควรรู ้

9. โครงการอบรมแนวทางการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทในชมุชน

10. โครงการทบทวนความรูแ้ละแนวทางการเฝ้าระวังป้องกนัภัยในชมุชน

11. โครงการตรวจสอบคน้หาจดุเสีย่งตอ่การเกดิภัยตา่งๆเชน่ อคัคภัีย วาตภัย ภัยจากการ

จมน ้า ภัยจากมจิฉาชพีและการเฝ้าระวังป้องกนัโดยการมสีว่นรว่มของประชาชน

12. โครงการเฝ้าระวังป้องกนัอบุัตภัิยทางถนน

13. โครงการเขา้รว่มแขง่ขนัความเป็นเลศิทางวชิาการ

(ใสร่ปู)

14. โครงการแขง่ขนัทักษะวชิาการศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

(ใสร่ปู)

15. โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา

16. โครงการชมุชนปลอดภัยไรโ้รคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจา้

ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี

(ใสร่ปู)



17. โครงการฝึกอบรมสขุาภบิาลอาหารส าหรับผูป้ระกอบการคา้อาหาร

(ใสร่ปู)

18. โครงการจา้งเหมาบรกิารก าจัดลกูน ้ายงุลาย ก าจัดแหลง่เพาะพันธย์งุโดยการฉีดพน่ยงุ

19. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสขุภาพชมุชน

(ใสร่ปู)

20. โครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ

(ใสร่ปู)

21. โครงการจา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมดแูลบ ารงุรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

22. โครงการครอบครัวนักป่ันสรา้งสรรคว์นัิยจราจร

23. โครงการจัดกจิกรรมพลังชมุชน



24. โครงการทบทวนและจัดท าแผนชมุชน

25. โครงการประชาคมต าบลบา้นแหลม

26. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาล

27. โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้ใหแ้กป่ระชาชนและกลุม่สตรใีนเขตเทศบาล

28. โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนคุม้ครองเด็ก

29. โครงการจา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารค าแนะน าการใชเ้ครือ่งออกก าลังกายในศนูยฟิ์ต

เนสของเทศบาล

30. โครงการเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีานักเรยีนเทศบาลและเมอืงพัทยา

(ใสร่ปู)



31. โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาประชาชน

(ใสร่ปู)

32. โครงการฝึกทักษะในการเลน่กฬีาประเภทตา่งๆ

(ใสร่ปู)

33. โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ

(ใสร่ปู)

34. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

(ใสร่ปู)

35. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตแ์ละพธิรีดน ้าด าหัวผูส้งูอายุ

(ใสร่ปู)

36. โครงการจัดงานแหเ่ทยีนพรรษา

(ใสร่ปู)

37. โครงการสบืสานการอนุรักษ์หัตถกรรมวา่วไทย

(ใสร่ปู)



38. โครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ

39. โครงการเบีย้ยงัชพีคนพกิาร

40. โครงการเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์

41. โครงการกจิกรรมวันตอ่ตา้นยาเสพตดิศนูยป์ฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอ

บา้นแหลม

42. โครงการจัดระเบยีบสงัคมแบบบรูณาการศนูยป์ฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

อ าเภอบา้นแหลม

43. โครงการเงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแ้กโ่รงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะ 
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)

44. โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน

45. โครงการอบรมวนัิยจราจรใหก้บัเด็กนักเรยีน

46. โครงการชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกสว่นทอ้งถิน่

47. โครงการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามรอยเทา้พอ่

48. โครงการอบรมเสรมิสรา้งความเขม้แข็งระดับหมูบ่า้นต าบลเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิ



49. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูสู้ ่ O-NET

(ใสร่ปู)

50. โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวต์ามพระปณธิานศาสตราจารย ์ ดร.

สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัย-ลักษณ์อคัรราชกมุารี

51. โครงการฝึกอบรมสขุาภบิาลอาหารส าหรับผูป้ระกอบกจิการตลาดเอกชนและผูด้แูลตลาด

52. โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธ ิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
(ชมุชนวัดตน้สนพัฒนา)

53. โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธ ิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
(ชมุชนวัดลักษณารามสามคัค)ี

54. โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธ ิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
(ชมุชนศาลเจา้กวงกงพัฒนา)

55. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (ชมุชนบา้นกลางสามคัค)ี

56. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (ชมุชนบา้นในพัฒนา)

57. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (ชมุชนบา้นยา่นซือ่พัฒนา)

58. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (ชมุชนประมงเจรญิพัฒนา)

59. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (ชมุชนวัดอตุมงิคพั์ฒนา)

60. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (ชมุชนศาลเจา้ฮดุโจว้รว่มใจพัฒนา)

61. โครงการสตัวฺป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร ี (ชมุชนบา้นกลางสามคัค)ี



62. โครงการสตัวฺป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุาร ี (ชมุชนบา้นในพัฒนา)

63. โครงการสตัวฺป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุาร ี (ชมุชนวัดตน้สนพัฒนา)

64. โครงการสตัวฺป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุาร ี (ชมุชนวัดลักษณาราม

สามคัค)ี

65. โครงการสตัวฺป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุาร ี (ชมุชนศาลเจา้กวงกง

พัฒนา)

66. โครงการสตัวฺป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุาร ี (ชมุชนศาลเจา้ฮดุโจว้รว่ม

ใจพัฒนา)

67. โครงการสบืสานพระราชปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภัยมะเร็งเตา้นม (ชมุชนบา้นยา่นซือ่พัฒนา)

68. โครงการสบืสานพระราชปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภัยมะเร็งเตา้นม (ชมุชนประมงเจรญิพัฒนา)

69. โครงการสบืสานพระราชปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภัยมะเร็งเตา้นม (ชมุชนวัดอตุมงิคพั์ฒนา)

70. โครงการพัฒนาคคูลองโดยการมสีว่นรว่มของประชาชน

71. โครงการรณรงคส์รา้งจติส านกึอนุรักษ์แมน่ ้าเพชรบรุี

72. โครงการจา้งเหมาบรกิารรักษาความสะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะ

73. โครงการจา้งเหมาบรกิารขนยา้ยขยะมลูฝอยน าไปก าจัด

74. โครงการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะอนิทรยี์

75. โครงการผา้ป่าขยะ



76. โครงการใหค้วามรูแ้กเ่ด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ

77. โครงการจา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงานเทศบาลและบรเิวณโดยรอบ

78. โครงการจา้งเหมาบรกิารดแูลรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและบรเิวณโดยรอบ

79. โครงการจัดการความรูใ้นองคก์ร

80. โครงการเชดิชเูกยีรตบิคุลากรดเีดน่

81. โครงการวันเทศบาล

82. โครงการใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของเทศบาลเรือ่งเทคนคิการเขยีนโครงการ

83. โครงการใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของเทศบาลในการพัฒนาภาวะผูน้ า

84. โครงการใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของเทศบาลเรือ่ง"ไทยแลนด ์ 4.0" และความเชือ่มโยงสูก่าร

พัฒนาทอ้งถิน่



85. โครงการจัดท าประกนัภัยรถบรรทกุน ้าดับเพลงิ

86. โครงการจัดท าประกนัภัยรถยนตต์ูรั้บสง่นักเรยีน

87. โครงการจา้งเหมาบคุลากรชว่ยปฏบิัตงิานในโรงเรยีนเทศบาลวัดลักษณารามและศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กทัง้ 5 ศนูย ์  จ านวน  10  อตัรา

88. โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษา

(ใสร่ปู)

89. โครงการพัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรยีนการสอนของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

90. โครงการสานสมัพันธบ์า้นและศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสงักดัเทศบาลต าบลบา้นแหลม

91. โครงการจัดท าประกนัภัยรถยนต(์รถขยะและรถดดูสิง่ปฏกิลู รถบรรทกุน ้าและรถเก็บขนกิง่ไม)้

92. โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานพนักงานครแูละพนักงานจา้งในสถานศกึษา


