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 กรอบงาน  6  ด้าน  ที่ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา  ปรากฏดังน้ี 
 

  1.  ด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 1.1  ด้านการศึกษา  ส่งเสริมโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง  ในการเข้ารว่มโครงการ   
        “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 
 1.2  ด้านการกีฬา  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด 
 1.3  มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
        -  ประเพณีสงกรานต์  มีการจัดกิจกรรม  อาท ิ สรงนํ้าพระ  รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ  การประกวด 
 นางงามสงกรานต์  การประกวดก่อเจดีย์ทราย  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง  ๆ 
 เพ่ือรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
      -  ประเพณีลอยกระทง  ได้จัดกิจกรรม  อาทิ  การประกวดนางนพมาศ  การประกวดกระทง 
 โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ 
        -  แห่เทยีนพรรษา  มกีารจัดพิธีแห่เทียนพรรษาเพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

    โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  32  โครงการ  ดังน้ี 
        1.  โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน  งบประมาณที่เบิกจ่าย      50,000.00     บาท 
    ทางวิชาการฯ 
        2.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  งบประมาณที่เบิกจ่าย      10,000.00     บาท 
        3.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งบประมาณที่เบิกจ่าย        5,000.00     บาท 
        4.  โครงการฝึกอบรม  ศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี งบประมาณที่เบิกจ่าย      60,000.00     บาท 
        5.  โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรยีนการสอน งบประมาณที่เบิกจ่าย      50,000.00     บาท 
        6.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  งบประมาณที่เบิกจ่าย          15,000.00     บาท 

        7.  โครงการเยาวชนรู้ค่า  รู้คุณธรรม  12  ประการฯ งบประมาณที่เบิกจ่าย      37,352.00     บาท 
        8.  โครงการวันแม่แห่งชาติ    งบประมาณที่เบิกจ่าย        8,000.00     บาท 
        9. โครงการวิถีพุทธ    งบประมาณที่เบิกจ่าย        5,000.00     บาท 
     10.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  งบประมาณที่เบิกจ่าย      30,000.00     บาท 
     11.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา  งบประมาณที่เบิกจ่าย     2,736,865.00     บาท 
                     / 12. โครงการ... 
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     12.  โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ งบประมาณที่เบิกจ่าย        163,184.00     บาท 
     13.  โครงการสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน  งบประมาณที่เบิกจ่าย             5,000.00    บาท   
     14.  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็ก  งบประมาณที่เบิกจ่าย    165,532.00     บาท 
   และเยาวชน 
     15.  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวชนและประชาชน งบประมาณที่เบิกจ่าย          57,890.90     บาท  
     16.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   งบประมาณที่เบิกจ่าย      58,407.80     บาท 
     17.  โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชน  งบประมาณที่เบิกจ่าย      70,166.00     บาท 
   อนุรักษ์ธรรมชาติฯ   
     18.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขัน  งบประมาณที่เบิกจ่าย        2,700.00     บาท 
   ในหน่วยงานภาครัฐฯ 
     19.  โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  งบประมาณที่เบิกจ่าย      48,015.00     บาท 
     20.  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  งบประมาณที่เบิกจ่าย      17,145.20     บาท 
     21.  โครงการประเพณีลอยกระทง   งบประมาณที่เบิกจ่าย      30,000.00     บาท 
     22.  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  งบประมาณที่เบิกจ่าย      90,566.20     บาท 
     23.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก งบประมาณที่เบิกจ่าย      42,867.00     บาท 
   และเยาวชน 
     24.  อุดหนุนโครงการท่องเที่ยวราชบุรี   งบประมาณที่เบิกจ่าย      11,074.29     บาท 
     25.  อุดหนุนโรงเรียนวัดบางลี่  “วุฒิพันธ์ุวิทยา” งบประมาณที่เบิกจ่าย    180,000.00     บาท 
    ค่าจ้างครูผู้สอน 

     26.  ค่าอาหารเสริม  (นม)    งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,810,748.76     บาท 
     27.  วัสดุการศึกษา     งบประมาณที่เบิกจ่าย          99,164.00     บาท 
     28.  ค่าจดัการเรียนการสอน      งบประมาณที่เบิกจ่าย    647,725.00     บาท 

   29.  ค่าก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมสนามโรงเรียนฯ งบประมาณที่กันเงิน       2,210,000.00     บาท 
   30.  ค่าปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง งบประมาณที่กันเงิน          200,000.00     บาท 

   31.  ค่าเสริมเสาอาคารโรงเรียนช้ันล่าง   งบประมาณที่กันเงิน          100,000.00     บาท 
          โรงเรยีนเทศบาลหลกัเมือง     
   32.  ซ่อมแซมอาคาร     งบประมาณที่กันเงิน            50,000.00     บาท 

 

  งบประมาณที่ตั้งไว้   9,067,403.15   บาท 
  งบประมาณที่เบิกจ่าย     6,507,403.15      บาท 

  คิดเปน็ร้อยละ   71.77    
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 2.  ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

         ด้านคณุภาพชีวติ   
        -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  พัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
   ให้กับประชาชนในชุมชนได้ 
 
         ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด 
        -  มีการฉีดพ่นยาฆ่ายุงสม่ําเสมอ  และตามคําร้องของประชาชน 
         -  อสม.  มีการออกตรวจลูกนํ้ายุงลายสมํ่าเสมอ 
         -  มีการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปีละ  1  ครั้ง 
         -  เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคพิษสนัุขบ้า  ตลอดจนโรคติดต่อที่เป็นอันตราย 
            ต่อชีวิตประชาชน 
         -  ส่งเสริมการสาธารณสุขเชิงรุก  ได้แก่  การเย่ียมบ้าน  การดูแลผู้สูงอายุ  
   
       ด้านยาเสพตดิ 
        -  มีการสนับสนุนให้เยาวชนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมตามนโยบายของรัฐบาล  เทศบาล 
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  
                 
      ด้านสิ่งแวดล้อม 
        -  มีการบริหารจัดการ  ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนํากลับมาใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
         -  ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         -  การตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ําด่ืม  ใหม้คีวามสะอาด 
            ปลอดภัย  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

       โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  10  โครงการ  ดังน้ี 
 

        1.  ค่าใช้จ่ายสําหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่  งบประมาณที่เบิกจ่าย 20,000.00     บาท 
             ผู้ทีผ่่านการบําบัดฟ้ืนฟู 
        2.  ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการบําบัด  งบประมาณที่เบิกจ่าย 45,000.00 บาท 
   ฟ้ืนฟูยาเสพติด 
        3.  โครงการนํ้าสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค  งบประมาณที่เบิกจ่าย 76,670.00 บาท 
        4.  โครงการเฝ้าระวังแหล่งนํ้าสาธารณะ  งบประมาณที่เบิกจ่าย 19,977.24 บาท 
        5.  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม งบประมาณที่เบิกจ่าย 86,574.00 บาท 
    ของประชาชนในการคัดแยกขยะและ 
    ทัศนศึกษาดูงาน 

        6.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณที่เบิกจ่าย   196,466.75 บาท  
    และคุมกําเนิดสุนัขและแมว 
                   / 7. โครงการ... 
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        7.  โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ  งบประมาณที่เบิกจ่าย 40,925.00 บาท 
        8.  โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร  งบประมาณที่เบิกจ่าย 28,702.25 บาท 
    และทัศนศึกษาดูงาน 
        9.  โครงการรณรงค์และอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เบิกจ่าย   2,462.25 บาท 
      10.  โครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผม  งบประมาณที่เบิกจ่าย   7,422.25 บาท 
    ร้านเสริมสวยได้มาตรฐานและทัศนศกึษา 
    ดูงาน 
 

      งบประมาณที่ตั้งไว้   568,467.00 บาท 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย  524,199.74 บาท 
   คิดเปน็ร้อยละ       92.21 
 

         
 

 3.  ด้านสังคม 
          -  มอบเบ้ียยังชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์   
         -  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

      โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  5  โครงการ  ดังน้ี    
           1.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณที่เบิกจ่าย 15,733,100.00     บาท  
  2.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ  งบประมาณที่เบิกจ่าย   3,660,800.00     บาท   
           3.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณที่เบิกจ่าย      214,000.00     บาท 
       4.  โครงการปฏิบัติธรรม    งบประมาณที่เบิกจ่าย             433.35     บาท 
       5.  โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน งบประมาณที่เบิกจ่าย            93,657.40     บาท 

     
งบประมาณที่ตั้งไว้      20,500,500.00      บาท 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย     19,701,990.75      บาท 
   คิดเปน็ร้อยละ   96.10         

                / 4. ด้านโครงสร้าง... 
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 4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผงัเมือง 
        -  ก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนและวางท่อระบายนํ้า 
        -  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปา 
 

       โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  27  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมวางท่อ งบประมาณที่เบิกจ่าย    199,000.00     บาท 

             ระบายนํ้า  คสล.  และบ่อพัก  คสล.    
             บริเวณซอยข้างบ้านนางสุดใจ  สายสุดใจ 
             หมูท่ี่  9  ตําบลพงสวาย 
        2.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  คสล.    งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,680,000.00     บาท 

และวางท่อระบายนํ้า  พร้อมบ่อพัก  คสล. 
ถนนโคกหม้อ – เลี่ยงเมือง  (ช่วงแยกเบียร์วุ้น) 
หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 

3.  โครงการปรับปรุงผวิจราจรถนน  คสล.    งบประมาณที่เบิกจ่าย 5,290,000.00     บาท 
     และวางท่อระบายนํ้า  คสล.  พร้อมบ่อพัก   
     คสล.  บริเวณถนนสายโคกหม้อ – เลี่ยงเมือง   
     หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 

4.  โครงการซอ่มแซมผิวจราจรถนนที่ชํารุด  งบประมาณที่เบิกจ่าย   455,000.00     บาท 
     เสียหาย  ถนนสายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี 
     หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ  และหมู่ที ่ 8 
     ตําบลพงสวาย  ถนนสายพงสวาย – บางป่า 
     หมู่ที่  5  และหมูท่ี่  6  ตําบลพงสวาย 
5.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมวาง  งบประมาณที่เบิกจ่าย   645,000.00     บาท 
     ท่อระบายนํ้า  คสล.  และบ่อพัก  คสล. 
     บริเวณพงสวายซอย  33  หมู่ที่  6 
     ตําบลพงสวาย 
6.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมวาง  งบประมาณที่เบิกจ่าย   330,000.00     บาท 
     ท่อระบายนํ้า  คสล.  และบ่อพัก  คสล. 
     บริเวณซอยบ้านนางพเยาว์  จูประดิษฐ ์
     หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 
7.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า  คสล.  งบประมาณที่เบิกจ่าย   165,000.00     บาท 
     พร้อมบ่อพัก  คสล.  บรเิวณถนนพญาไม้ – 
     โคกหม้อ  (ช่วงโค้งมะลิเช่ือมโคกหม้อซอย  11) 
     หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 
8.  โครงการปรับปรุงถนน  คสล.  พร้อมวาง  งบประมาณที่เบิกจ่าย   999,000.00     บาท 
 ท่อระบายนํ้า  คสล.  และบ่อพัก  คสล. 
 สายพญาไม้ – โคกหม้อ  (ต่อจากโครงการ 
     อบจ. ราชบุรี)  หมู่ที่  2  ตําบลโคกหมอ้ 
           / 9. โครงการ... 
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9.  โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนํ้า  คสล.  งบประมาณที่เบิกจ่าย 660,000.00     บาท 
 พร้อมบ่อพัก  คสล.  ริมถนนพงสวาย – บางป่า 
 ซอย  21  ถึง  คลองแค  หมูท่ี่  3 ,  4 
 ตําบลพงสวาย 

 10.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.      งบประมาณที่เบิกจ่าย   46,000.00     บาท 
 บริเวณซอยข้างบ้าน  พ.อ.ปรีชา  บาลี   
 หมู่ที่  4  ตําบลโคกหม้อ 

 11.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.      งบประมาณที่เบิกจ่าย 503,000.00     บาท 
    พร้อมรางระบายนํ้า  คสล.  รูปตัวยู 
    ซอยข้างร้านนายเบ้ิม  หมูท่ี่  2  ตําบลโคกหม้อ 

 12.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  งบประมาณที่เบิกจ่าย 229,000.00     บาท 
    คอนกรีต  บริเวณซอยศรีสุขโข  หมู่ที ่ 2 
    ตําบลพงสวาย 

 13.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล.  งบประมาณที่เบิกจ่าย 699,999.00     บาท 
    รูปตัวยู  และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง   
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณเพชรเกษม 
    ซอย  5  หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 

 14.  โครงการปรับปรุงทางเช่ือม  คสล.  งบประมาณที่เบิกจ่าย 111,000.00     บาท 
    บริเวณปากซอยเพชรเกษมซอย  10   
    (ด้านร้านเอกเขนกและเพชรเกษมสายเก่า) 
    หมู่ที ่ 3  ตําบลโคกหม้อ 

 15.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน   งบประมาณที่เบิกจ่าย 568,000.00     บาท 
    ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
    บริเวณพงสวายซอย  38  หมู่ที ่ 8 
    ตําบลพงสวาย 

 16.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  งบประมาณที่เบิกจ่าย 582,000.00     บาท 
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณลําปลาทิว 
    ซอย  3  หมู่ที่  4  ตําบลพงสวาย 

 17.  โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้า  คสล.  งบประมาณที่เบิกจ่าย   30,000.00     บาท 
    รูปตัวยู  บริเวณพงสวายซอย  20/1   
    (ข้างอู่ซ่อมรถยนต์)  หมู่ที ่ 4  ตําบลพงสวาย 

 18.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  งบประมาณที่เบิกจ่าย     460,887.72     บาท 
    พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
    บริเวณถนนเลียบคลองขุดลัดราชบุรี 
    (ต้ังแต่บ้านนายสงคราม  ถึง  บ้านนางจงกล) 
    หมู่ที ่ 8  ตําบลพงสวาย           

 19.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  งบประมาณที่เบิกจ่าย   163,163.68     บาท 
    พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง   
    บริเวณถนนเลียบคลองปลายบาง 
    (ถนนสายหลังโรงแรม  พี พี)  หมูท่ี่  4  ตําบลโคกหม้อ 
           / 20. โครงการ... 
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20.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  งบประมาณที่เบิกจ่าย   117,590.10     บาท 
   พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง   
   บริเวณถนนรอบสระหมู่บ้านราชบุรี 
   คันทรีวิลล่า  หมู่ที ่ 5  ตําบลโคกหม้อ 
21.  โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายนํ้าประปา  งบประมาณที่เบิกจ่าย     69,226.00     บาท 
   บริเวณเพชรเกษมซอย  9/1  หมู่ที่  3 
   ตําบลโคกหมอ้ 
22.  โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายนํ้าประปา  งบประมาณที่เบิกจ่าย  143,297.00     บาท 
   บริเวณถนนเลียบคลองโคกหม้อ 
   (เพชรเกษมซอย  20)  หมูท่ี่  3 
   ตําบลโคกหมอ้ 

       23.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า  คสล. งบประมาณที่เบิกจ่าย 532,000.00     บาท 
        พร้อมบ่อพัก  คสล.  สายพญาไม้ – โคกหม้อ 
        บริเวณโค้งเตาปูน  หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ        
 24.  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางลกูรัง งบประมาณที่เบิกจ่าย       192,000.00     บาท  
    บริเวณถนนเลียบคลองโคกหม้อ  หมู่ที่  3 
    ตําบลโคกหม้อ 

   25.  โครงการก่อสร้างอาคารประตูนํ้า  คสล. งบประมาณที่กันเงิน 237,000.00     บาท 
    บริเวณปากคลองโคกหม้อ  หมูท่ี่  3 , 4 
    ตําบลโคกหม้อ   
    (โครงการตามเทศบญัญตัปิงีบประมาณ  พ.ศ.  2560) 
   26.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า  คสล. งบประมาณที่กันเงิน     3,278,000.00     บาท 
    พร้อมบ่อพัก  คสล.  และปรับปรุงผิวถนน 
    คสล.  สายวัดพญาไม้ – โคกหม้อ  บริเวณ 
    ซุ้มประตูวัดพญาไม้  ถึงหน้าธนาคารขยะ 
    หมู่ที่  2  ตําบลโคกหม้อ 
    (โครงการตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่) 
   27.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง งบประมาณที่กันเงิน     2,690,000.00    บาท 
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายแยกบางป่า – 
    คลองขุดลัดราชบุรี  (สายหน้าโรงสีกํานันวุฒิ) 
    หมู่ที่  6 – 7  ตําบลพงสวาย 
    (โครงการตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่) 

       

   งบประมาณที่ตั้งไว้   22,636,000.00  บาท 
 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย  15,870,163.50  บาท 
 

   คิดเปน็ร้อยละ   70.00 
          / 5. ด้านเศรษฐกิจ... 
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5.  ด้านเศรษฐกิจ 
        -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ของประชาชน  ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
        -  สร้างความรู้ความเข้าใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่ประชาชน 
 

     โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  6  โครงการ  ดังน้ี 
          1.  โครงการแนะแนวอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งบประมาณที่เบิกจ่าย   3,512.00     บาท        
          2.  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน  งบประมาณที่เบิกจ่าย   2,585.00     บาท 

  3.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตร งบประมาณที่เบิกจ่าย     26,242.00     บาท 
   ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว  งบประมาณที่เบิกจ่าย       4,602.00     บาท 
   พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง       

  5.  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน งบประมาณที่เบิกจ่าย     20,017.00     บาท  
  6.  โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศกึษาดูงาน งบประมาณที่เบิกจ่าย 67,611.00     บาท 

  
งบประมาณที่ตั้งไว้       810,000.00  บาท                     

   งบประมาณที่เบิกจ่าย      124,569.00       บาท 
   คิดเปน็ร้อยละ            15.38          
 

6.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
      -  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคคลากรเทศบาลฯ 
        -  ส่งเสริมการดําเนินงานของชุมชน 
        -  จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 

     โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  16  โครงการ  ดังน้ี  
     1.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน  งบประมาณที่เบิกจ่าย 205,589.72     บาท 

  วันสําคัญของชาติ 
  2.  โครงการวันเทศบาล    งบประมาณที่เบิกจ่าย   18,026.50     บาท 
  3.  โครงการเวทีประชาคม    งบประมาณที่เบิกจ่าย   41,056.05     บาท 
  4.  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   16,048.25     บาท 
  5.  โครงการอบรมการควบคุมภายใน  งบประมาณที่เบิกจ่าย   10,512.25     บาท 
  6.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   งบประมาณที่เบิกจ่าย 460,710.00     บาท 
       ของสํานักปลัดเทศบาล 
           / 7. โครงการ... 
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    7.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   งบประมาณที่เบิกจ่าย 131,200.00     บาท 
    ของกองคลงั 

    8.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   งบประมาณที่เบิกจ่าย 152,000.00     บาท 
    ของกองช่าง 

    9.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   งบประมาณที่เบิกจ่าย     9,900.00     บาท 
    ของกองสาธารณสุขฯ 
  10.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   งบประมาณที่เบิกจ่าย  1,403,490.00     บาท 
    ของกองการศึกษา 
  11.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
      -  อุดหนุนโครงการสถานที่กลางสําหรับ  งบประมาณที่เบิกจ่าย  25,000.00     บาท 
         เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ 
              จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ 
              ส่วนท้องถิ่น 
       -  อุดหนุนการจัดงานโครงการ  200  ปี งบประมาณที่เบิกจ่าย     79,935.00     บาท 
        ราชบุรี  รําลึกศาลหลักเมือง          
  12.  โครงการติดต้ังป้ายช่ือ  ถนน  ซอย  งบประมาณที่เบิกจ่าย         94,500.00     บาท 
    ป้ายบอกเสน้ทางในเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง 

13.  ค่าซ่อมแซมป้ายช่ือ  ถนน  ซอย    งบประมาณที่กันเงิน   125,000.00     บาท 
    ป้ายบอกเสน้ทาง  ในเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง 
14.  บอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ัง   งบประมาณที่กันเงิน         322,000.00     บาท 
    จํานวน  14  บอร์ด 
15.  โครงการปรับปรุงติดต้ังราวแสตนเลส  กันสาด งบประมาณที่กันเงิน           78,400.00     บาท  
    หน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหลักเมือง 
16.  ค่าจัดซื้อรถโดยสาร  ขนาด  12  ที่น่ัง  (ดีเซล) งบประมาณที่กันเงิน      1,294,000.00     บาท 

     

   งบประมาณที่ตั้งไว้   4,833,950.00  บาท 
 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย  2,647,967.77  บาท 
 

   คิดเปน็ร้อยละ   54.78 
 
รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง  6  ด้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 58,416,320.15      บาท     

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้ง  6  ด้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 45,376,293.91     บาท  
      คิดเปน็ร้อยละ   77.68                   
                / โครงการ... 
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 โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
         เทศบาลสนับสนุนงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของงบประมาณที่ได้รับจากสํานักงาน 
 หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งกลุ่ม/องค์กรประชาชน 
 อาจจะเสนอโครงการของงบประมาณจากกองทุน  เช่น  กิจกรรมในเชิงสร้างเสริมสุขภาพ  กิจกรรม 
 ในเชิงป้องกันควบคุมโรค  กิจกรรมในเชิงฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือกิจกรรมรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก 
 

 แผนงานสนับสนนุและส่งเสริมการจัดบรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือหนว่ยงานสาธารณสุข 
 ในพืน้ที ่ จํานวน  6  โครงการ 
 

 1.  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  งบประมาณที่เบิกจ่าย     15,241.25   บาท  
 2.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก    งบประมาณที่เบิกจ่าย   117,962.00   บาท 
 3.  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค    งบประมาณที่เบิกจ่าย     26,892.25   บาท  
 4.  โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตา งบประมาณที่เบิกจ่าย   172,408.69   บาท 
 5.  โครงการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  งบประมาณที่เบิกจ่าย     29,642.25   บาท 
       และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 6.  โครงการสง่เสริมสุขอนามัยมารดาและทารก  งบประมาณที่เบิกจ่าย       4,104.00   บาท  
      หลังคลอด  3  เดือน 
 

 แผนงานสนับสนนุใหก้ลุ่มหรือองคก์รประชาชนหรือหนว่ยงานอ่ืนในพืน้ที ่ จํานวน  27  โครงการ 
 

 1.  โครงการพัฒนาผู้สูงอายุสู่สังคมสร้างสรรค์  งบประมาณที่เบิกจ่าย   170,200.00   บาท 
      ชมรมผู้สูงอายุตําบลโคกหม้อ 
 2.  โครงการพัฒนาผู้สูงอายุสู่สังคมสร้างสรรค์  งบประมาณที่เบิกจ่าย   189,600.00   บาท 
      ชมรมผู้สูงอายุตําบลพงสวาย 
 3.  โครงการพญาไม้รวมใจรวมพลังต้านภัยโรคไข้เลือดออก งบประมาณที่เบิกจ่าย     16,000.00   บาท  
 4.  โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการป้องกัน  งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคซก้ิา 
      ในชุมชนโคกหม้อพัฒนา  1 
 5.  โครงการป้องกันยุงลายและโรคซิก้า    งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
 6.  โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการป้องกัน  งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      ควบคุมโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ 
 7.  โครงการการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลสขุภาพ  งบประมาณที่เบิกจ่าย     17,000.00   บาท 
 8.  โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการป้องกัน  งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคซก้ิา 
      ในชุมชนบางลี่ใต้  2     
 9.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่มยุีง  งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      เป็นพาหะนําโรค 
        10.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
        11.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย     11,500.00   บาท 
        12.  โครงการรู้รักษ์สุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อ  งบประมาณที่เบิกจ่าย     18,500.00   บาท 
           / 13. โครงการ... 
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        13.  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไข้เลือดออก    งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
        14.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย     13,500.00   บาท 
        15.  โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่ติดต่อ    งบประมาณที่เบิกจ่าย       5,000.00   บาท 
        16.  โครงการชุมชนประปาร่วมใจรู้ทันโรคใกล้ตัวเบาหวาน   งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      ความดัน  หัวใจ  
        17.  โครงการคลองแคร่วมพลังรณรงค์ป้องกันควบคุม  งบประมาณที่เบิกจ่าย     15,000.00   บาท 
     โรคไข้เลือดออก  
        18.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย     23,200.00   บาท 
        19.  โครงการควบคุมรณรงค์ควบคมุโรคไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย     19,500.00   บาท 
        20.  โครงการร่วมใจพัฒนารณรงค์ต่อต้านภัยโรคไข้เลือดออก งบประมาณที่เบิกจ่าย     14,857.00   บาท 
        21.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย     18,000.00   บาท 
        22.  โครงการรู้รักษ์ใส่ใจห่วงใยการใช้ยา    งบประมาณที่เบิกจ่าย     10,500.00   บาท 
        23.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่มียุง  งบประมาณที่เบิกจ่าย       9,000.00   บาท 
     เป็นพาหะนําโรค 
        24.  โครงการรู้รักษ์สุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อ   งบประมาณที่เบิกจ่าย     24,500.00   บาท 
        25.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย       9,000.00   บาท 
        26.  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก งบประมาณที่เบิกจ่าย       7,500.00   บาท 
     โรงเรียนวัดท้ายเมือง 
        27.  โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพโรงเรียนวัดท้ายเมือง งบประมาณที่เบิกจ่าย     10,800.00   บาท 
 
  จากนโยบายการบริหารงานทั้ง  6  ด้าน  ตามที่ไดแ้ถลงไว้ต่อสภา  ปรากฏเปน็ผลงาน 

ในรอบปทีีผ่า่นมา  ซ่ึงไดด้าํเนนิการมาอยา่งต่อเนื่อง  ดว้ยเวลาอันจํากดั  ตามนโยบายที่ว่า   
“ 4  ปีมีค่า  เร่งรบีพฒันา  เพื่อบา้นเรา  พดูเรื่องจริง  ทาํในสิ่งที่ถูกตอ้ง  สังคมปรองดอง ” 
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