
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและการ
พัฒนาเมือง

7 1,164,500.00    4 1,695,000.00     0 -                 0 -                 11 2,859,500.00        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

40 12,002,631.00  24 1,453,750.00  0 -                 1 216,000.00      65 13,672,381.00      

3. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

7 2,397,190.00    4 517,000.00    0 -                 0 -                 11 2,914,190.00        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร

9 989,955.00      16 8,606,000.00  0 -                 0 -                 25 9,595,955.00        

รวม 63 16,554,276.00 48 12,271,750    0 -                1 216,000.00     112 29,042,026.00  

รวมทัง้หมด

สรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม (ปี 2563)
ครั้งที่ 1 ตัง้แต่เดือน ตุลำคม 2562 ถึง มีนำคม 2563

ยุทธศำสตร์
โครงกำรทีแ่ล้วเสร็จ โครงกำรทีย่กเลิก ยังไมไ่ดด้ ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำง ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและการ
พัฒนาเมือง

6 844,500.00      2 1,097,000.00  - - - - 8 1,941,500.00        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

32 11,587,598.00  10 641,750.00    - - 1 216,000.00      43 12,445,348.00      

3. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

6 2,395,190.00    - - - - - - 6 2,395,190.00        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร

8 932,955.00      6 1,460,000.00  - - - - 14 2,392,955.00        

รวม 52 15,760,243.00 18 3,198,750.00 0 -                1 216,000.00     71 19,174,993.00  

งบประมำณ

ไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม ถึง ธันวำคม 2562)

ยุทธศำสตร์
โครงกำรทีแ่ล้วเสร็จ ยังไมไ่ดด้ ำเนินงำน โครงกำรทีย่กเลิก รวมทัง้หมด

อยู่ระหว่ำง ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและการ
พัฒนาเมือง

1 320,000.00      2 598,000.00        - - - - 3 918,000.00          

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

8 415,033.00      14 812,000.00    - - - - 22 1,227,033.00        

3. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1 2,000.00          4 517,000.00    - - - - 5 519,000.00          

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร

1 57,000.00        10 7,146,000.00  - - - - 11 7,203,000.00        

รวม 11 794,033.00     30 9,073,000.00    0 -                0 -                41 9,867,033.00    

ไตรมำสที่ 2 (เดือนมกรำคม ถึง มีนำคม 2563)

ยุทธศำสตร์
โครงกำรทีแ่ล้วเสร็จ ยังไมไ่ดด้ ำเนินงำน โครงกำรทีย่กเลิก รวมทัง้หมด

อยู่ระหว่ำง ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ



ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืง
ไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ตั้งไว้ เบกิจ่าย
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลบา้นแหลม หมู่ที่ 7 ต้าบลบา้นแหลม

500,000         500,000                     

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
2 โครงการอบรมจัดระเบยีบแผงลอย หาบเร่ เสน่หเ์มือง บา้นแหลม 10,000           6,000                         

แผนงานเคหะและชุมชน
3 โครงการกวาดบา้นท้าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) 4,000            1,600                         
4 โครงการจ้างเหมาบริการบ้ารุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเทา้

และพื นที่สีเขียวและที่สาธารณะ

110,000         45,000                       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน ้าค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ต้าบล 

บา้นแหลม
347,500         341,900                     

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบา้นนายอรรณพฯ 
(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 ต้าบลบา้นแหลม

450,000         450,000                     

โครงการที่กันเงนิงบประมาณ
7  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน ้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13/3 

หมู่ที่ 4 ต.บา้นแหลม

96,000           96,000                       

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน ้า ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอย
เทศบาล 9 หมู่ที่ 7  ต.บา้นแหลม

90,000           86,200                       

1,607,500      1,526,700                 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการจัดตั งงบประมาณส้าหรับเปน็ค่าชดเชย (ค่า K) ส้าหรับสัญญา

แบบปรับราคาได้
50,000            เปน็โครงการที่ตั งรับไว้

ส้าหรับการปรับราคาการ
ก่อสร้าง

2 โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
 3176) จากเชิงสะพานคลองทา่แหถึงวงเวยีนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั งแต่
ช่วง กม.13+368 - กม.14+168 หมู่ที่ 7 ต้าบลบา้นแหลม

1,047,000        อยู่ในขั นตอนของ
คณะกรรมการจัดท้า
ร่างขอบข่ายของงาน

โครงการที่กันเงนิงบประมาณ
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เสริมผิวถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบาย

น ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 18   หมู่ที่ 2 ต.บา้นแหลม
425,000         

หมายเหตุ

โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จที่ 

ที่ โครงการยังไมไ่ดด้ าเนินการ และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ

งบประมาณ

รวม  8  โครงการ



4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียน
วดัต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บา้นแหลม

158,000         

5 โครงการจัดท้าโครงเหล็กส้าหรับติดปา้ยประชาสัมพนัธ ์หมู่ที่ 3 ต.บา้น
แหลม

50,000            เนื่องจากพื นที่ในการก่อสร้าง
บางโครงการไปทับซ้อนกับวาง
ท่อน ้าประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค จึงจ้าเป็นต้อง

ชะลอการจัดท้าโครงการตาม
แผนเดิมไว้ก่อน

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณติดกับ ที่ดินของ
นายไพโรจน์ – คลองตลาด หมู่ที่ 4 ต.บา้นแหลม

100,000          อย่ในขั นตอนก้าหนด
ราคากลาง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเข้าหมู่บา้นอดีต
ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 5  ต.บา้นแหลม

480,000         

ขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2561
8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปบูล็อกคอนกรีต

ทางเทา้และก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณถนนแยกวดัต้น
สน – แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2  ต.บา้นแหลม

2,350,000        เนื่องจากโครงการกังกล่าวมี
งบประมาณเกิน 2,000,000บาท 
ต้องค้านวณราคากลางด้วยระบบ 

อิเลกทรอนิคส์ซ่ึงเป็นระบบที่
ซับซ้อนบุคคลากรขาดความรู้ความ

เข้าใจในระบบดังกล่าวต้องใช้
ระยะเวลาในการศึกษา

4,660,000      รวม  8  โครงการ 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ตั้งไว้ เบกิจ่าย

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ต้าบลบา้นแหลม

320,000         320,000                     

320,000        320,000                    

1 โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหนิ กันดินคลองหลังวดัศีรษะคาม (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที่ 4 ต้าบลบา้นแหลม

500,000         อยู่ในขั นตอนกองช่าง
จัดท้าแบบ

2 โครงการขุดลอกข้างปั๊มใหญ่กวา่วงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต้าบลบา้นแหลม 98,000           อยู่ในขั นตอนกองช่าง
จัดท้าแบบ

3 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้าค.ส.ล.ถนนเพชรบรีุ-บา้นแหลม ฝ่ัง
ตะวนัออก ตั งแต่เชิงสะพานวดัศีรษะคาม – ซอยเทศบาล 15  หมู่ที่ 4 ต.
บา้นแหลม

2,785,000       อยู่ในขั นตอนกองช่าง
จัดท้าแบบ

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 
พบ.ถ.11 – 003 หมู่ที่ 1 , 10 ต้าบลบา้นแหลม

4,767,000       อยู่ในขั นตอนกองช่าง
จัดท้าแบบ

5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น
 พบ.ถ. 11 – 002 หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 ต้าบลบา้นแหลม

4,823,000       อยู่ในขั นตอนกองช่าง
จัดท้าแบบ

12,973,000    

ที่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ งบประมาณ

ที่ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2561

งบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม  5  โครงการ

รวม  1  โครงการ



ตั้งไว้ เบกิจ่าย

1 โครงการเข้าวดัท าบญุน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

            5,000 1,300                         

2 โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ ของจังหวดัและของอ าเภอ            30,000 28,510                       
3 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
           18,000 15,000                       

4 โครงการขยายเขตประปา          300,000 231,282                     
5 โครงการขยายเขตไฟฟา้          700,000 690,295                     

6 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกส่วนทอ้งถิ่น 40,000           27,664                       
7 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันอุบติัภยัทางถนน 40,000           3,725

8 โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - 6 40,000           27,020                       
9 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET 54,000           35,383                       
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3,280,169       936,090                     
11 โครงการอาหารเสริม (นม) 2,462,317       1,224,974                   
12 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่โรงเรียนใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3,936,000       1,958,000                   

13 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก าจัดแหล่งเพาะพนัธย์ุงโดย
การฉีดพน่ยุง

         432,000 215,700                     

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 105,000         38,431                       
15 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพฒันาการสมวยั            38,610 ไม่ได้เบกิค่าใช้จ่าย
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบคิ            61,200 30,600                       
17 โครงการฝึกอบรมสุขาภบิาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 30,000           23,340                       
18 โครงการประชาสัมพนัธ ์ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร             5,800 5,800                         
19 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี

           12,000  คร้ังที่ 1 ด าเนินการ
ส ารวจแล้ว เมื่อวนัที่ 15 –
 30  ม.ค.63 จ านวน 
2,100 ตัว ยังไม่สามารถ
เบกิค่าจ้างเหมาได้ยังไม่ได้
รับการจัดสรรเงินอุดหนุน

ที่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา



20 โครงการชุมชนปลอดภยัไร้โรคพษิสุนัขบา้ตามโครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร .สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี

           60,000 60,000                       

21 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาไฟฟา้สาธารณะในเขต
เทศบาล

216,000         45,000                       

22 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏบิติังานด้านสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล 108,000         45,000                       

23 โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 10,000           3,080                         
24 โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน 15,000           12,050                       
25 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 50,000           48,070                       

26 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพทัยารอบ
คัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ

50,000           47,120                       

27 โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน 40,000           17,515
28 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000         43,050                       
29 โครงการจัดงานประเพณีแหเ่รือองค์ 20,000           13,200                       

30 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,660,800     4,705,900                   
31 โครงการเบี้ยยังชีพคนพกิาร 4,022,400       924,000                     
32 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 522,000         130,500                     

36,464,296    11,587,598                

1 โครงการจัดระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ             7,000
2 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บา้น ต าบล เพื่อปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพติด
           15,000

3 โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเส่ียงต่อการเกิดภยัต่างๆเช่น อัคคีภยั วาตภยั
 ภยัจากการจมน้ า ภยัจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวงัปอ้งกัน โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

25,000            ก าลังด าเนินการตรวจ
พื้นที่จุดเส่ียงเพิ่มเติม

4 โครงการควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อในชุมชน (โครงการที่ด าเนินการ
เบกิจ่ายจากเงินกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นแหลม)

           11,250  เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ Covid-19 และมปีระกาศจงัหวัด
เพชรบุรี เร่ือง  ขอความร่วมมอืในการ
งดหรือเล่ือนการจดักจิกรรมทีม่คีนมา

รวมจ านวนมากฯ

ที่ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานงบกลาง

รวม  32  โครงการ

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แผนงานสาธารณสุข

 รอการประสานแจ้งจาก
หน่วยงานที่ขอรับเงิน

อุดหนุน



5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข)

         180,000
ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน

อุดหนุน

6 โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวต้ัง             3,500  อยู่ระหวา่งติดต่อร้านค้า
ในการจัดซ้ือวสัดุ

7 โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท

           20,000  อยู่ระหวา่งติดต่อซ้ือน้ ายา
จากบริษทั

8 โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านอาหารในตลาดเอกชน 5,000             อยู่ระหวา่งติดต่อซ้ือน้ ายา
จากบริษทั

9 โครงการเงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 100,000         อยู่ระหวา่งท าฏกีาเบกิจ่าย
10 โครงการเงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 275,000          เนื่องจากเรามีเงินเกิน 2 

เทา่ เลยไม่ได้สมทบ

641,750        

1 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการค าแนะน าการใช้เคร่ืองออก
ก าลังกายในศูนย์ฟติเนตของเทศบาล

216,000         ยกเลิกโครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานงบกลาง

รวม  10  โครงการ



ตั้งไว้ เบกิจ่าย

1 โครงการกฎหมายที่ชาวบา้นควรรู้ 10,000           7,290                         

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบคุลากร
ทางการศึกษา

150,000         147,900                     

3 โครงการฝึกอบรมและพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 16,200           12,681.50                   
4 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพน  าประปา            12,000 7,800                         

5 โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วนิัยจราจร 20,000           13,290                       

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 130,000         43,240                       
7 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 150,000         142,831.60                 
8 โครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั งที่ 34 ประจ าป ี2563            40,000 40,000                       

528,200        415,033                    

1 โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวงัปอ้งกันภยัในชุมชน 10,000           
2 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื องต้นแก่

ผู้ประสบภยัต่างๆ
20,000           

3 โครงการแข่งขันทกัษะวชิาการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000           

4 โครงการผักบา้นฉัน 20,000           

5 โครงการพฒันาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 50,000           
6 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงตามรอยเทา้พอ่ 7,000            

7 โครงการน  าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภยั            10,000  อยู่ระหวา่งติดต่อซื อน  ายา
จากบริษทั

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั นใหแ้ก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล

50,000           

9 โครงการประชาคมต าบลบา้นแหลม 15,000           
10 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก 10,000           

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ งบประมาณ

 เนื่องจากเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของ Covid-19

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

รวม  8  โครงการ

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 เล่ือนการอบรมเนื่องจาก
อยู่ในช่วงสถานการณ์โรค

โควดิ-19

ที่ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

 เนือ่งจากสถานการณ์ติดเชื อไวรัสโค
โรนา  2019(COVID-19) กรมส่งเสริม
ฯได้แจง้ให ้อปท.ด าเนิการตามหนังสือ

 กรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0816.3/ว788 ลว 11 ม.ีค.63



11 โครงการจัดการสัตวป์า่คุ้มครอง(ลิงแสม)

         400,000

 รอการติดต่อจากเขตหา้ม
ล่าสัตวป์า่พนัธท์า้ยนรสิงห์

12 โครงการฝึกทกัษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 60,000           

13 โครงการเยาวชนคนทบูี 80,000           

14 โครงการสืบสานการอนุรักษห์ตัถกรรมวา่วไทย 30,000           

812,000         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม   14  โครงการ

 เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื อไวรัส
โคโรนา  2019(COVID-19) กรม
ส่งเสริมฯได้แจง้ให้ อปท.ด าเนิกา
รตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.3/ว788 ลว 11

 ม.ีค.63



ตั้งไว้ เบกิจ่าย

1 โครงการรักษาความสะอาดแม่น ้าเพชรบรีุ 10,000           9,640
2 โครงการน ้ามันพชืใช้แล้วแลกหนังสือใหน้้องเพื่อคูคลองที่ใสสะอาด

(โครงการที่ด้าเนินการเบิกจา่ยในรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการและวสัดุงานบ้านงานครัว)

                2,000 1,200

3 โครงการส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
(โครงการที่ด้าเนินการเบิกจา่ยในวสัดุการเกษตร)

7,000            6,250

4 โครงการผลิตปุ๋ยน ้าชีวภาพจากขยะอินทรีย์                 6,000 6,000
5 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและพื นที่สาธารณะ

(โครงการที่ด้าเนินการเบิกจา่ยในรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ)

          3,780,000 1,877,100

6 โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน้าไปก้าจัด (ครั งที่  2)
(โครงการที่กันเงินงบประมาณ)

            495,000 495,000

4,300,000      2,395,190                 

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม  6  โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาการบรหิารจัดการขยะและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ที่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาการบรหิารจัดการขยะและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ตั้งไว้ เบกิจ่าย

1 โครงการผ้าปา่ขยะ 2,000            จัดท าหนังสือขอความ
ร่วมมือประชาสัมพนัธ์

ชุมชน 9  ชุมชน

2,000            

1 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพแม่น  าเพชรบรีุ  5,000
โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่าย
ในวัสดุ

วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

2 โครงการธนาคารต้นไม้  4,000
โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่าย
ในวัสดุการเกษตร

3 โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 8,000            เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่
ระบาดของ Covid-19 และมี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เร่ือง  
ขอความร่วมมือในการงดหรือ
เล่ือนการจัดกิจกรรมที่มีคนมา

รวมจ านวนมากฯ

4 โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน าไปก าจัด  500,000
โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่าย
ในรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ

อยู่ระหวา่งประสาน การ
ท ากิจการนอกเขต

517,000         

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม  4  โครงการ

อยู่ระหวา่งติดต่อร้านใน
การจัดซื อวสัดุ

ที่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ งบประมาณ

ที่ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

แผนงานสาธารณสุข

รวม  1  โครงการ

แผนงานสาธารณสุข



ตั้งไว้ เบกิจ่าย

1 โครงการจ้างเหมาบคุลากรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 72,000           45,000                       

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 5,000            ยังไม่มีการเบกิจ่าย
3 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ108,000         45,000                       
4 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ324,000         132,900                     

5 โครงการทบทวนแผนพฒันาการศึกษา 30,000           11,055
6 โครงการจ้างเหมาบคุลากรช่วยปฏบิติังานในโรงเรียนเทศบาลวดัลักษณา

รามและศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์จ านวน 4 อัตรา
432,000         180,000                     

7 โครงการประกอบถังบรรจุน้ าพร้อมติดต้ังปั้มและอุปกรณ์ 300,000         300,000                     

8 โครงการปรับปรุงอาคาร   อปพร. 220,000         219,000                     
1,491,000      932,955                    

1 โครงการใหค้วามรู้แก่ผู้ช าระภาษตีามพระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562

10,000            เล่ือนการอบรมเนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได้
ขยายเวลาการช าระภาษี

2 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นแหลม 800,000         รอหนังสือส่ังการ
3 โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาล

ต าบลบา้นแหลม บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบา้น
แหลม หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นแหลม

500,000         อยู่ในขั้นตอนของพสัดุฯ

4 โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ 50,000           ยังไม่ได้ด าเนินการ
5 โครงการจัดต้ังงบประมาณส าหรับเปน็ค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญา

แบบปรับราคาได้
50,000            เตรียมการต้ังรับส าหรับ

โครงการก่อสร้างไวต้ลอด
ปงีบประมาณ แต่ยังไม่มี
การเบกิจ่าย

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

ที่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการศึกษา

โครงการทีกั่นเงินงบประมาณ
แผนงานเคหะและชมุชน

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รวม  8  โครงการ

ที่ โครงการยังไมไ่ดด้ าเนินการ และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ



6 โครงการจัดต้ังงบประมาณส าหรับเปน็ค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญา
แบบปรับราคาได้

50,000

 เตรียมการต้ังรับส าหรับ
โครงการก่อสร้างไวต้ลอด
ปงีบประมาณ แต่ยังไม่มี
การเบกิจ่าย

1,460,000       

แผนงานการศึกษา

รวม  6  โครงการ



ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

ตั้งไว้ เบกิจ่าย

1 จัดซ้ือเคร่ืองสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ 57,000 57,000
57,000 57,000

1 โครงการใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาล 10,000
2 โครงการใหค้วามรู้แก่บคุลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และการน าไปสู่การประพฤติ ปฏบิติั
10,000

3 โครงการความรู้แก่บคุลากรของเทศบาลเร่ืองการก าหนดตัวชี้วดั 10,000
4 โครงการกิจกรรม5 ส 3,000
5 โครงการเชิดชูเกียรติบคุลากรดีเด่น 3,000 ด าเนินการวนัที่ 24 เม.ย. 63

6 โครงการพฒันาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 15,000 เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019(COVID-19) กรม
ส่งเสริมฯได้แจ้งให้ อปท.ด าเนิกา
รตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว788 
ลว 11 มี.ค.63

7 โครงการสานสัมพนัธบ์า้นและศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
บา้นแหลม

10,000 อยู่ในขั้นตอนของพสัดุฯ

8 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบา้นแหลม หลังที่
 3 หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นแหลม

3,600,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ
ออกแบบและประมาณราคา

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000 อยู่ระหวา่งการประเมินราคา

10 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบา้นแหลม ขนาด
 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ตอกเสาเข็ม

3,335,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการ
ออกแบบและประมาณราคา

7,146,000

ที่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ งบประมาณ

ที่ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

ขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2561

รวม  1  โครงการ 

รวม  10  โครงการ

ติดสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

โครงการที่กันเงนิงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แผนงานการศึกษา


