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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 
           เพ่ือรกัษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
      -  ประเพณีลอยกระทง  ได้จัดกิจกรรม  อาทิ  การประกวดนางนพมาศ  การประกวดกระทง 
           โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ 
        -  แห่เทยีนพรรษา  มกีารจัดพิธีแห่เทียนพรรษาเพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

    โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  27  โครงการ  ดังน้ี 
        1.  โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ งบประมาณที่เบิกจ่าย     18,110.50   บาท 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลหลักเมอืง  
       2.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผูป้กครอง  งบประมาณที่เบิกจ่าย    11,882.25   บาท 
       3.  โครงการวันแม่แห่งชาติ     งบประมาณที่เบิกจ่าย    11,881.50   บาท 
       4.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   งบประมาณที่เบิกจ่าย    19,981.50   บาท 
       5.  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   งบประมาณที่เบิกจ่าย    26,453.90   บาท 
       6.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ    งบประมาณที่เบิกจ่าย      1,604.00   บาท 
       7.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา งบประมาณที่เบิกจ่าย   2,407,890.00   บาท 
       8.  โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ  งบประมาณที่เบิกจ่าย  129,535.00   บาท 
       9.  โครงการสุนทรียภาพด้านดนตรี    งบประมาณที่เบิกจ่าย    29,681.50   บาท 
     10.  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน งบประมาณที่เบิกจ่าย    47,611.50   บาท 
     11.  โครงการเยาวชนรู้ค่า  รู้คุณธรรม  12  ประการ  งบประมาณที่เบิกจ่าย    52,972.00   บาท 
    และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
     12.  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน งบประมาณที่เบิกจ่าย  109,413.50   บาท 
     13.  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน งบประมาณที่เบิกจ่าย  360,563.82   บาท 
     14.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    งบประมาณที่เบิกจ่าย  297,828.65   บาท 
           / 15. โครงการ... 
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     15.  โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์  งบประมาณที่เบิกจ่าย  127,952.00   บาท 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     16.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันในหน่วยงาน งบประมาณที่เบิกจ่าย      3,500.00   บาท 
    ภาครัฐและเอกชน 
     17.  โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   งบประมาณที่เบิกจ่าย    43,200.00   บาท 
     18.  โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา   งบประมาณที่เบิกจ่าย    22,715.20   บาท 
     19.  โครงการประเพณีลอยกระทง    งบประมาณที่เบิกจ่าย    33,990.00   บาท 
     20.  โครงการประเพณีสงกรานต์    งบประมาณที่เบิกจ่าย  297,340.85   บาท 
     21.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก  งบประมาณที่เบิกจ่าย    62,907.00   บาท 
    และเยาวชน 
     22.  อุดหนุนโครงการท่องเที่ยวราชบุรี   งบประมาณที่เบิกจ่าย    20,286.57   บาท 
     23.  ค่าอาหารเสริม  (นม)     งบประมาณที่เบิกจ่าย   1,516,839.96   บาท       
     24.  วัสดุการศึกษา      งบประมาณที่เบิกจ่าย        74,710.00   บาท 
     25.  วัสดุดนตรี      งบประมาณที่เบิกจ่าย        30,000.00   บาท 
     26.  อุดหนุนโรงเรียนวัดบางลี่  (วุฒิพันธ์ุวิทยา)    งบประมาณที่เบิกจ่าย 180,000.00   บาท 
    ค่าจ้างครูผูส้อน  
     27.  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (จา้งเหมาครู)  งบประมาณที่เบิกจ่าย 745,570.20   บาท 
    
 

  งบประมาณที่ตั้งไว้   8,215,650.90   บาท 
  งบประมาณที่เบิกจ่าย     6,684,421.40      บาท 

  คิดเปน็ร้อยละ   81.36    
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 2.  ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

          ด้านคุณภาพชีวิต   
 -  ประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมการออกกําลังกาย  เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
 -  ผู้สูงอายุ  สง่เสริมและจัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยจัดทุกเดือน           
 -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  พัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
    ให้กับประชาชนในชุมชนได้ 
 
          ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด 
         -  มีการฉีดพ่นยาฆ่ายุงสม่ําเสมอ  และตามคาํร้องของประชาชน 
          -  อสม.  มีการออกตรวจลูกนํ้ายุงลายสมํ่าเสมอ 
          -  มีการออกฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปีละ  1  ครัง้ 
          -  เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด  เช่น  โรคไขเ้ลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  ตลอดจนโรคติดต่อที่เป็นอันตราย 
             ต่อชีวิตประชาชน 
            
        ด้านยาเสพตดิ 
         -  มีการสนับสนุนให้เยาวชนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมตามนโยบายของรัฐบาล  เทศบาล 
    ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  

                 
       ด้านสิ่งแวดล้อม 
         -  มีการบริหารจัดการ  ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนํากลับมาใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
          -  ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม  โดยการมีสว่นร่วมของประชาชน 
          -  การตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ําด่ืม  ให้มีความสะอาด 
              ปลอดภัย  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

        โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  12  โครงการ  ดังน้ี 
 1.  โครงการจังหวัดสะอาด   งบประมาณที่เบิกจ่าย   87,909.50     บาท 
 2.  โครงการนํ้าสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค งบประมาณที่เบิกจ่าย   87,790.00     บาท 
 3.  โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ งบประมาณที่เบิกจ่าย   67,796.00     บาท 
 4.  โครงการเผ้าระวังแหล่งนํ้าสาธารณะ  งบประมาณที่เบิกจ่าย   19,940.00     บาท 
           / 5. โครงการ... 
 
 



 
      - 5 - 

 
 5.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณที่เบิกจ่าย 179,861.00     บาท 
      และคุมกําเนิดสุนัขและแมว 
 6.  โครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผม  งบประมาณที่เบิกจ่าย     7,925.00     บาท 
      ร้านเสรมิสวยได้มาตรฐานและทัศนศกึษาดูงาน 
 7.  โครงการรณรงค์และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  งบประมาณที่เบิกจ่าย   23,015.00     บาท 
 8.  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่ งบประมาณที่เบิกจ่าย 769,642.00     บาท 
      อย่างย่ังยืนและทัศนศกึษาดูงาน 
 9.  โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร  งบประมาณที่เบิกจ่าย   17,700.00     บาท 
         10.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณที่เบิกจ่าย 124,090.56     บาท 
      ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
         11.  โครงการส่งเสริมความเข้าใจ   งบประมาณที่เบิกจ่าย   26,790.00     บาท 
      และประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการทําลาย 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
         12.  เงินอุดหนุน  อสม. ในการดําเนินงาน  งบประมาณที่เบิกจ่าย   26,790.00     บาท 
      สาธารณสขุในเขตเทศบาล 
  
 

      งบประมาณที่ตั้งไว้   1,553,790.00 บาท 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย  1,439,249.06 บาท 
   คิดเปน็ร้อยละ       92.63  % 
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 3.  ด้านสังคม 
          -  มอบเบ้ียยังชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์   
         -  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         -  มีการจัดประชุมให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง  เป็นประจําทุกเดือน  เพ่ือให้ผูสู้งอายุ 
             ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน    
 

      โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  8  โครงการ  ดังน้ี    
         1.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณที่เบิกจ่าย 16,509,400.00     บาท 
        2.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ  งบประมาณที่เบิกจ่าย   4,096,800.00     บาท 
        3.  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณที่เบิกจ่าย      239,000.00     บาท 
        4.  โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  งบประมาณที่เบิกจ่าย      240,290.66     บาท 
        5.  โครงการทบทวน  อปพร.   งบประมาณที่เบิกจ่าย      221,708.00     บาท 
         6.  โครงการเทศกิจอาสาจราจร   งบประมาณที่เบิกจ่าย        27,808.25     บาท 
         7.  โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน  งบประมาณที่เบิกจ่าย      400,000.00     บาท 
    คณะกรรมการชุมชน       
        8.  โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศกึษาดูงาน งบประมาณที่เบิกจ่าย      398,931.00     บาท   
 
 
    

งบประมาณที่ตั้งไว้   23,235,600.00  บาท 
   งบประมาณที่เบิกจ่าย     22,133,937.91  บาท 

   คิดเปน็ร้อยละ   95.26   %          
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 4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผงัเมือง 
        -  ก่อสร้าง  และปรับปรุงถนน   
        -  ปรับปรุงวางท่อระบายนํ้า  คสล. ,  ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายนํ้าประปา ,  ปรับปรุงเสริมคนัคลองส่งนํ้า   
 และปรับปรุงต่อเติมห้องสุขา    
        -  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายสะพาน  คสล. 

       โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  10  โครงการ  ดังน้ี 
        1.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,750,000.00     บาท 
   แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายแยกบางป่า – คลองขุดลัดราชบุรี 
   (สายหน้าโรงสีกํานันวุฒิ)  หมู่ที่  6 – 7  ตําบลพงสวาย 
        2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,780,000.00     บาท 
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเลียบคลองเตย 
    หมู่ที่  7  ตําบลพงสวาย 
        3.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   งบประมาณที่เบิกจ่าย    790,000.00     บาท 
   แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเลียบลํารางกระด่ี 
   (ต่อจากโครงการ  อบจ.)   หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 
        4.  โครงการขยายสะพาน  คสล.   งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,080,000.00     บาท 
   ข้ามคลองขุดลัดราชบุรี  บรเิวณหมู่ที่  3 
   ตําบลโคกหมอ้  เช่ือมหมู่ที ่ 3  ตําบลพงสวาย 
        5.  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องสุขาชาย – หญิง งบประมาณที่เบิกจ่าย    693,000.00     บาท 
   บริเวณศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที ่ 3  ตําบลโคกหม้อ 
        6.  โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนํ้า  คสล.  งบประมาณที่เบิกจ่าย    106,000.00     บาท 
   ทางเช่ือมริมถนนพงสวาย – บางป่า  ต้ังแต่พงสวายซอย  13 
   ถึง  บ้านนายมนัส  บุญจํานง  หมู่ที ่ 2  ตําบลพงสวาย 
        7.  โครงการปรับปรุงเสริมคันคลองสง่นํ้า  งบประมาณที่เบิกจ่าย    498,000.00     บาท 
   สถานีบ้านท้ายเมือง  บริเวณริมถนนโคกหม้อ – เลี่ยงเมือง 
   ข้างสํานักงานเทศบาลตําบลหลักเมือง  หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 
        8.  โครงการปรับพ้ืนที่พร้อมล้อมรั้วลวดหนาม งบประมาณที่เบิกจ่าย    239,000.00     บาท 
   บริเวณที่สาธารณประโยชน์ข้างฟาร์ม  เอ็น  เค 
   หมูท่ี่  9  ตําบลพงสวาย 
        9.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  งบประมาณที่เบิกจ่าย      96,043.19     บาท 
   พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  บริเวณถนนทางเข้า 
   สถานสีูบนํ้าบ้านท้ายเมือง  หมู่ที ่ 2  ตําบลพงสวาย 
      10.  โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจา่ยนํ้าประปา งบประมาณที่เบิกจ่าย    276,820.00     บาท 
   บริเวณพงสวายซอย  33  หมู่ที่  6  ตําบลพงสวาย 
           / 11. โครงการ... 
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      11.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า  คสล.  งบประมาณที่กันเงิน 762,000.00     บาท 
    พร้อมบ่อพัก  คสล.  บริเวณซอยฝั่งตรงข้าม 
    หมู่บ้านแคทรียา  หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 
    (โครงการตามเทศบัญญัติ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561) 
      12.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า  คสล.  งบประมาณที่กันเงิน 635,000.00     บาท 
    พร้อมบ่อพัก  คสล.  และรางวี  คสล. 
    รมิถนนโคกหม้อ – บางลี่  บริเวณคลองลาว 
    หมู่ที่  4  ตําบลโคกหม้อ   
    (โครงการตามเทศบัญญัติ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561) 
       13.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า  คสล.  งบประมาณที่กันเงิน 1,545,000.00   บาท 
    พร้อมบ่อพัก  คสล.  และปรับปรุงผิวถนน 
    ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
    บริเวณซอยบ้านสุนันท์การไฟฟ้า  หมู่ที่  3 
    ตําบลพงสวาย  (โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
       14.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนลานแอโรบิค งบประมาณที่กันเงิน 141,000.00     บาท 
    บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล  หมูท่ี่  3 
    ตําบลโคกหม้อ  (โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
       15.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  งบประมาณที่กันเงิน 329,000.00     บาท 
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนภายในหมู่บ้านลําปลาทิว 
    ซอย  4  หมู่ที่  4  ตําบลพงสวาย 
    (โครงการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 

 
   งบประมาณที่ตั้งไว้   7,595,000.00  บาท 
 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย  7,308,863.19   บาท 
 

   คิดเปน็ร้อยละ   96.23   % 
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5.  ด้านเศรษฐกิจ 
        -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ของประชาชน  ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
        -  สร้างความรู้ความเข้าใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่ประชาชน 
 

     โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  7  โครงการ  ดังน้ี 
          1.  โครงการแนะแนวอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งบประมาณที่เบิกจ่าย   20,000.00     บาท 
         2.  โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร  งบประมาณที่เบิกจ่าย   20,000.00     บาท 
       ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
         3.  โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในชุมชน งบประมาณที่เบิกจ่าย   20,000.00     บาท 
         4.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตร งบประมาณที่เบิกจ่าย    149,192.00     บาท  
     ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
          5.  โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน   งบประมาณที่เบิกจ่าย   10,000.00     บาท 
    ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง   
         6.  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนประชาชน  งบประมาณที่เบิกจ่าย   22,712.00     บาท 
         7.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  งบประมาณที่เบิกจ่าย 300,000.00     บาท 
    กลุม่สตรีอาสาพัฒนาชุมชน 
 
  

งบประมาณที่ตั้งไว้   550,000.00 บาท                     
   งบประมาณที่เบิกจ่าย      541,904.00 บาท 
   คิดเปน็ร้อยละ            98.53   %           
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6.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
      -  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคคลากรเทศบาลฯ 
        -  ส่งเสริมการดําเนินงานของชุมชน 
        -  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน  หน่วยงานต่าง  ๆ  มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ร่วมคดิ  ร่วมทํา 
        -  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการบริการ   
        -  จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 

     โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  จํานวน  14  โครงการ  ดังน้ี 
        1.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน        งบประมาณที่เบิกจ่าย      173,877.77     บาท 
    การจัดงานวันสําคัญของชาติ 
        2.  โครงการวันเทศบาล         งบประมาณที่เบิกจ่าย        22,298.80     บาท 
        3.  โครงการเวทีประชาคม         งบประมาณที่เบิกจ่าย        24,793.26     บาท 
        4.  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น        งบประมาณที่เบิกจ่าย        31,481.35     บาท 
        5.  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน       งบประมาณที่เบิกจ่าย     337,781.80     บาท 
    คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
    พนักงานเทศบาล  ลกูจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
        6.  โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงาน       งบประมาณที่เบิกจ่าย     283,445.00     บาท 
   เทศบาลตําบลหลักเมือง  หมู่ที่  3  ตําบลโคกหม้อ 
        7.  โครงการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น       งบประมาณที่เบิกจ่าย        70,000.00     บาท 
        8.  โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  จปฐ.       งบประมาณที่เบิกจ่าย        50,000.00     บาท 
   ประจําปี  พ.ศ.  2561 
        9.  โครงการจัดอบรมสัมมนาการจัดทําแผนชุมชน      งบประมาณที่เบิกจ่าย        30,000.00     บาท 
      10.  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน       งบประมาณที่เบิกจ่าย        98,542.00     บาท 
      11.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของกองคลัง      งบประมาณที่เบิกจ่าย        31,000.00     บาท
    
      12.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของกองช่าง      งบประมาณที่เบิกจ่าย       68,150.00     บาท 
      13.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้        งบประมาณที่เบิกจ่าย      224,500.00     บาท   
   ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      14.  โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของกองการศึกษา     งบประมาณที่เบิกจ่าย     267,300.00     บาท 
           / 15. ค่าจัดซือ้... 
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      15.  ค่าจัดซื้อรถบรรทกุ  (ดีเซล)  แบบดับเบ้ิลแค็ป      งบประมาณที่กันเงิน      729,000.00     บาท 
   จํานวน  1  คัน 
      16.  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด  (CCTV)       งบประมาณที่กันเงิน      485,600.00     บาท 
   ภายในเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง  จํานวน  7  ชุด 
      17.  ค่าจัดซื้อช้ันวางหนังสือ  จํานวน  10  ชุด      งบประมาณที่กันเงิน        45,000.00     บาท 
      18.  ค่าจัดซื้อชุดบีทเทิ่ลทูสไลด์  จํานวน  1  ชุด      งบประมาณที่กันเงิน      160,000.00     บาท 
      19.  ค่าจัดซื้อกระดานอินเตอร์แอคทิฟบอร์ด       งบประมาณที่กันเงิน       250,000.00     บาท 
   จํานวน  10  ชุด 
      20.  ค่าจัดซื้อเคร่ืองฉายภาพ  3  มิติ  จํานวน  10  ชุด     งบประมาณที่กันเงิน       208,000.00     บาท 
      21.  ค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       งบประมาณที่กันเงิน       303,000.00     บาท 
    จํานวน  10  ชุด 
      22.  ค่าจัดซื้อเคร่ืองกรองนํ้า  จํานวน  1  ชุด       งบประมาณที่กันเงิน         50,000.00     บาท 
      23.  คา่จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์      งบประมาณที่กันเงิน      160,000.00     บาท 
   จํานวน  10  ชุด 
      24.  ค่าปรับปรุงอาคารเรียน  โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง    งบประมาณที่กันเงิน      200,000.00     บาท 
      25.  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือ่ง      งบประมาณที่กันเงิน        16,000.00     บาท 
      26.  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์  จํานวน  1  เครื่อง      งบประมาณที่กันเงิน          3,200.00     บาท 
       
   งบประมาณที่ตั้งไว้   1,945,732.00  บาท 
 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย  1,713,169.98  บาท 
 

   คิดเปน็ร้อยละ   88.05   %     
 
รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง  6  ด้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 43,095,772.90     บาท     

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้ง  6  ด้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 39,821,545.54     บาท  
      คิดเปน็ร้อยละ   92.40   %                    
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 เงินสนับสนนุจากหน่วยงานรัฐ 
 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม งบประมาณที่เบิกจ่าย 587,200.00     บาท 
           อาชีพผู้สูงอายุ  (ครุภัณฑ์สํานักงาน) 
 2.  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล งบประมาณที่เบิกจ่าย 321,385.00     บาท 
           ตําบลหลักเมือง  (หลังเดิม) 
 

    รวมงบประมาณทีเ่บกิจ่าย  908,585.00      บาท 
 
 โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหลักเมือง 
  เทศบาลสนับสนุนงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของงบประมาณที่ได้รับจากสํานักงาน 
 หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งกลุ่ม/องค์กรประชาชน 
 อาจจะเสนอโครงการของงบประมาณจากกองทุน  เช่น  กิจกรรมในเชิงสร้างเสริมสุขภาพ  กิจกรรม 
 ในเชิงป้องกันควบคุมโรค  กิจกรรมในเชิงฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือกิจกรรมรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก 
 

 แผนงานสนับสนนุใหก้ลุ่มหรือองคก์รประชาชนหรือหนว่ยงานอ่ืนในพืน้ที ่ จํานวน  41  โครงการ 
 

 1.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  งบประมาณที่เบิกจ่าย     21,590.00   บาท 
      (อสม.ชุมชนวัดตาล) 
 2.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย       8,410.00   บาท 
      ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
      (อสม.ชุมชนวัดตาล) 
 3.  โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการป้องกัน  งบประมาณที่เบิกจ่าย     21,590.00   บาท  
      ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคซก้ิา 
      ในชุมชนวัดพญาไม้ 
 4.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย       8,410.00   บาท 
      ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
      (อสม.ชุมชนวัดพญาไม้) 
 5.  โครงการร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย     25,600.00   บาท 
      และโรคซก้ิา  (อสม.ชุมชนโคกหม้อพัฒนา  1) 
 6.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย       4,340.00   บาท 
      ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
      (อสม.ชุมชนโคกหม้อพัฒนา  1) 
 7.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริม  งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      ประสทิธิภาพในการป้องกันและควบคมุ 
      โรคไข้เลือดออก  (อสม.ชุมชนโคกหม้อพัฒนา  2) 
           / 8. โครงการ... 
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 8.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริม  งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      ประสทิธิภาพในการป้องกันและควบคมุ 
      โรคไข้เลือดออก  (อสม.ชุมชนโคกหม้อพัฒนา  3)    
 9.  โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการป้องกัน  งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      ควบคุมโรคไข้เลือดออก  (อสม.ชุมชนบางลี่ใต้  1) 
        10.  โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุม   งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
      โรคไข้เลือดออก  (อสม.ชุมชนบางลี่ใต้  2) 
        11.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก      งบประมาณที่เบิกจ่าย     22,700.00   บาท 
      (อสม.ชุมชนบางลี่เหนือ  1) 
        12.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย       7,300.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนบางลี่เหนือ  1) 
        13.  โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการ    งบประมาณที่เบิกจ่าย     30,000.00   บาท 
     ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
     (อสม.ชุมชนบางลี่เหนือ  2) 
        14.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกชุมชน  งบประมาณที่เบิกจ่าย 22,700.00   บาท 
     (อสม.ชุมชนหลักเมือง)    
        15.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   7,300.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนหลักเมือง) 
        16.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันไขเลือดออกชุมชน  งบประมาณที่เบิกจ่าย 22,700.00   บาท 
     (อสม.ชุมชนบ้านท้ายเมือง)  
        17.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   7,300.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนบ้านท้ายเมือง) 
        18.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  งบประมาณที่เบิกจ่าย 22,700.00   บาท 
     ในชุมชน  (อสม.ชุมชนซอยประปา) 
        19.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   7,300.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนซอยประปา) 
        20.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย 23,480.00   บาท 
     (อสม.ชุมชนนาบัว) 
           / 21. โครงการ... 
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        21.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   6,520.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนนาบัว) 
        22.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย 23,090.00   บาท 
     (อสม.ชุมชนคลองแค) 
        23.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   6,910.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนคลองแค) 
        24.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย 23,090.00   บาท 
     (อสม.ชุมชนพงสวาย) 
        25.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   6,910.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนพงสวาย) 
        26.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก   งบประมาณที่เบิกจ่าย 21,030.00   บาท 
     (อสม.ชุมชนร่วมใจพัฒนา) 
        27.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น   งบประมาณที่เบิกจ่าย   8,970.00   บาท 
     ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
     (อสม.ชุมชนร่วมใจพัฒนา) 
 28.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลอืดออก  งบประมาณที่เบิกจ่าย 23,090.00   บาท 
        (อสม.ชุมชนวัดตรีญาติ) 
         29.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น  งบประมาณที่เบิกจ่าย   6,910.00   บาท 
        ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
        (อสม.ชุมชนวัดตรีญาติ) 
 30.  โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกชุมชน   งบประมาณที่เบิกจ่าย 20,890.00   บาท 
        (อสม.ชุมชนคลองเตยพัฒนา) 
 31.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น  งบประมาณที่เบิกจ่าย   9,110.00   บาท 
        ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
        (อสม.ชุมชนคลองเตยพัฒนา) 
 32.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก  งบประมาณที่เบิกจ่าย 21,590.00   บาท 
        (อสม.ชุมชนดอนกระเบ้ืองพัฒนา) 
 33.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น  งบประมาณที่เบิกจ่าย   8,410.00   บาท 
        ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
        (อสม.ชุมชนดอนกระเบ้ืองพัฒนา) 
           / 34. โครงการ... 
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 34.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก  งบประมาณที่เบิกจ่าย 23,100.00   บาท 
        (อสม.ชุมชนเล้าไก่) 
 35.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น  งบประมาณที่เบิกจ่าย   6,900.00   บาท 
        ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
        (อสม.ชุมชนเล้าไก่) 
 36.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลอืดออก  งบประมาณที่เบิกจ่าย 23,090.00   บาท 
        (อสม.ชุมชนหนองศาลา) 
 37.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น  งบประมาณที่เบิกจ่าย   6,910.00   บาท 
        ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
        (อสม.ชุมชนหนองศาลา) 
 38.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลอืดออก  งบประมาณที่เบิกจ่าย 21,590.00   บาท 
        (อสม.ชุมชนกิจวัฒนา) 
 39.  โครงการจัดบริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น  งบประมาณที่เบิกจ่าย   8,410.00   บาท 
        ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
        (อสม.ชุมชนกิจวัฒนา) 
 40.  โครงการพัฒนาผู้สูงอายุสู่สังคมสร้างสรรค์  งบประมาณที่เบิกจ่าย    170,200.00   บาท 
        (ชมรมผูสู้งอายุตําบลโคกหม้อ) 
 41.  โครงการพัฒนาผู้สูงอายุสู่สังคมสร้างสรรค์  งบประมาณที่เบิกจ่าย    189,600.00   บาท 
        (ชมรมผูสู้งอายุตําบลพงสวาย) 
 

    รวมงบประมาณทีเ่บกิจ่าย  1,019,740.00      บาท  

 
 แผนงานสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการบริหารหรือพฒันากองทนุฯ  ให้มีประสทิธภิาพ  จํานวน  1  โครงการ
 -  โครงการจัดทําแผนสขุภาพชุมชนกองทุน   งบประมาณที่เบิกจ่าย   160,000.00   บาท 
    หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหลักเมอืง    
           
    รวมงบประมาณทีเ่บกิจ่าย     160,000.00 บาท  

    รวมงบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้สิ้น  2,088,325.00 บาท   
 

  จากนโยบายการบริหารงานทั้ง  6  ด้าน  ตามที่ไดแ้ถลงไว้ต่อสภา  ปรากฏเปน็ผลงาน 
ในรอบปทีีผ่า่นมา  ซ่ึงไดด้าํเนนิการมาอยา่งต่อเนื่อง  ดว้ยเวลาอันจํากดั  ตามนโยบายที่ว่า   
“ 4  ปีมีค่า  เร่งรบีพฒันา  เพื่อบา้นเรา  พดูเรื่องจริง  ทาํในสิ่งที่ถูกตอ้ง  สังคมปรองดอง ” 
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