
 

 
 
 

 
 

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเพชร 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน                 
ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน 
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้ าน เพชร จึ งขอประกาศผ ลการดำเนินงาน                    
การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลบ้านเพชร ดังนี้ 

 ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร 
    "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านการบริการประชาชน" 

 ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร 
       ๑. พัฒนาการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและ
บริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ 
       ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มอายุ เสริมสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึง
บริการด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเพ่ิม
ศักยภาพและความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการลดปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน 

   ๔. ส่งเสริม... 
      



 

-๒- 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองได้ เสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนที่เข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาเพ่ือการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง การสร้างรายได้             
ลดรายจ่าย สร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนต่างๆของประชาชน 
     ๕. เทศบาลจะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม พร้อมทั้ง   
ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนคงอยู่สืบไป 
     ๖ . เทศบาลจะพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีต ามหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริม                     
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล พัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงาน และจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี                
ในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านเพชรได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง             
การพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           ๑. อุตสาหกรรมและการโยธา 
           ๒. การเคหะและชุมชน 
           ๓. การพาณิชย์ 

     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๑. การเคหะและชุมชน 
           ๒. การเกษตร 
           ๓. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           ๔. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
           ๑. การศึกษา 
           ๒. บริหารทั่วไป 
            ๓. การเคหะและชุมชน 
           ๔. งบกลาง 

           ๕. สังคมสงเคราะห์ 
           ๖. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           ๗. สาธารณสุข 
           ๘. การรักษาความสงบภายใน 
           ๙. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ด้านการพัฒนา... 
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      ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
           ๑. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           ๒. บริหารทั่วไป 
          ๓. สาธารณสุข 
           ๔. การเกษตร 

     การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           ๑. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
           ๑. บริหารทั่วไป 
           ๒. อุตสาหกรรมและการโยธา 

 ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลบ้ าน เพชร ได้ จัดทำแผนยุทธศาส ตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕  ปี                       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม               
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป 

   เทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9 2,365,000.00 7 3,647,000.00 12 4,303,200.00 15 15,710,000.00 22 36,383,200.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

13 970,000.00 13 970,000.00 18 2,566,800.00 15 1,870,000.00 19 20,420,000.00 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/
สังคม 

61 21,861,295.00 67 25,582,745.00 74 25,544,592.00 90 62,554,912.00 86 25,206,092.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

13 1,750,000.00 13 1,120,400.00 13 1,080,000.00 13 1,080,000.00 13 1,080,000.00 

การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

13 2,140,000.00 16 1,680,000.00 16 1,560,000.00 16 1,560,000.00 16 1,560,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และการบริการประชาชน 

21 18,010,000.00 22 18,093,758.00 23 18,590,458.00 40 18,809,458.00 40 38,800,458.00 

รวม 130 47,096,295.00 138 51,093,903.00 156 53,645,050.00 189 101,584,370.00 196 123,449,750.00 

 
จ. การจัดทำ... 
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 จ. การจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ               
อยู่ ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 106 โครงการ งบประมาณ 30,252,200 บาท สามารถจำแนก                    
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 3,550,000.00 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 592,000.00 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม 57 23,748,347.00 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 4 780,000.00 
การอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิน่ 15 657,000.00 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 14 924,853.00 

รวม 106 30,252,200.00 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านเพชร มีดังนี้ 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำคสล. 
รูปตัวยูแบบไม่มีฝา 
(ลำเหมืองเดิมเชื่อมบ่อ
พักน้ำ หมู่ท่ี 17) 

550,000.00 สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1. เพื่อให้ระบบระบายน้ำเสียของเทศบาลดีข้ึน 
2. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝา
ขนาด 1.00x1.00 ม. ยาว 210.00 ม.  
ตามแบบเทศบาลกำหนด 

2 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.  
พรอ้มรางระบายน้ำ 
ถนนสุขาภิบาล 13/1 
หมู่ท่ี 1 

424,000.00 สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีทางสัญจรในชุมชนท่ีกว้างขึ้นและได้
มาตรฐานและเพื่อให้มีการระบายน้ำในชุมชนมี
ความรวดเร็ว 

ผิวจราจรกว้าง 1.80 ยาว 86.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 154.8 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ
มาตรฐาน (ท01-01)รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู 
ขนาด 0.40 x 0.50 เมตรยาว 86.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำตามแบบมาตรฐาน  
(ท2-13) 

3 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรพร้อม
ก่อสร้างวาง ท่อระบาย
น้ำซอยสุขาภิบาล 12 
(ด้านทิศเหนือ) 

0.๐๐ สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปรับปรุงถนนให้
มีมาตรฐาน 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 
170.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 291.00 ตร.ม.ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพ ตามแบบเทศบาลกำหนดพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ Ø 0.60 ม.จำนวน 146 ท่อน พร้อม
บ่อพักคสล. ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.ทุก
ระยะ 6.00 ม. จำนวน 24 บ่อรวมความยาวไม่
น้อยกว่า 170.00 ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด 

4 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร 
ถนนสุขาภิบาล 11 
(ด้านทิศใต้) หมู่ท่ี 1 

1,050,000.00 สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปรับปรุงถนนให้
มีมาตรฐาน 

ผิวจราจร กว้าง 1.50 ม.ยาว 323.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 419.82 ตร.ม. 
ไหล่ทางลงลูกรัง ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน 
(ท01-01) วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.60 
ม. จำนวน 290 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 
1.00x1.00x1.20 ม. จำนวน 33 บ่อ รวมยาว
ไม่น้อยกว่า 323.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
กำหนด 

 
ลำดับ ๕... 

 



 

-๕- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. และวางท่อ
ระบายน่ำ พร้อมบ่อพัก
น้ำ ถนนสุขาภิบาล 
7/2 หมู่ท่ี 17 

628,000.00 สำนัก/กองชา่ง,  
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปรับปรุงถนน 
ให้มีมาตรฐาน 

ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 383.00 
ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ
มาตรฐาน(ท01-01) วางท่อระบายน้ำØ 0.60 ม. 
จำนวน 121.00 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด
1.00x1.00x1.20 ม. จำนวน 20 บ่อ รวมความ
ยาวไม่น้อยกว่า 141.00 ม. ตามแบบเทศบาล
กำหนด 

6 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ 

30,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้า ผูส้ัมผัสอาหารให้ได้
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อและลดความเสี่ยงใน
การบริโภคอาหารของประชาชน  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้บริโภค
ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและมีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีถูกต้อง 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน 
ไม่น้อยกว่า 20 ราย ในพืน้ท่ีเขตบ้านเพชร 

7 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงพื้นท่ี
ภายใน ตลาดสด
ชั่วคราว หมู่ท่ี 21 

316,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีตลาดสดชั่วคราว หมู่ท่ี 21  
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ปรับปรุงพื้นท่ี คสล. ขนาดกว้าง 24.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร งานดินปรับ
ระดับ ปริมาตร 60 ลบ.ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
กำหนด 

8 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำถนน
สุขาภิบาล 18/1 หมู่ท่ี 
21 

552,000.00 สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ระบบระบายน้ำเสียของเทศบาลดีข้ึนและ
เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยูขนาด0.40x0.50
เมตร ยาว 144 เมตร ตามแบบมาตรฐาน              
(ท01-13)ร 

9 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
สถานท่ีท้ิงขยะเทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 

200,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกลูในเขตเทศบาล
ตำบลตำบลบ้านเพชร 

พัฒนาระบบการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกลู               
เทศบาลตำบลบ้านเพชร 

10 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะใน
ระดับครัวเรือน 

50,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน  
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะในระดับ ครัวเรือน  
3. เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในระดับครัวเรือน  
2. ออกปฏิบัติการส่งเสริมการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือนในทุกหมู่บ้านคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน  
3. สร้างจุดสาธิตการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน 

11 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงยิมใน
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ท่ี 21 

200,000.00 สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงโรงยิมในสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการให้บริการ
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมในสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้ และ
เหมาะสมกับการให้บริการแก่ประชาชน 

12 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
การอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช 

ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชดำริฯโดยเป้าหมายคือพื้นท่ี 
ท้ัง 5 หมู่บ้านและพืน้ท่ีสาธารณะ 

13 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวย น้ำ
ใส คนไทยมีความสุข 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร 1 ครั้ง/ปี 

14 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบ้านเพชรน่า
อยู ่หน้าบ้านน่าดู ใน
บ้านน่ามอง 

40,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุและกระตุน้โดยการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนรวมตัวพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีหลากหลายฟืน้ฟู
ความสัมพันธ์เกิดความสนิทสนมผูกพันและไว้ใจ
กันจากการทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน 
และรับประโยชน์ด้วยกัน 

ดำเนินการขับเคลื่อนงานในชุมชนตามข้ันตอน/
วิธีการ ด้วยกระบวนการของชุมชน บริหารจัดการ
ครัวเรือน คุ้มชุมชน และลงมือทำโดยใช้พลังชุมชน 
(Empowerment) แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น
จากชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตามตัวชี้วัด
ท่ีกำหนด 

15 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคนบ้านแพชร 
รวมตัวหลอมใจ ทำ
ความสะอาดครั้งใหญ่ 
เฉลิมพระเกียรติฯ(Big 
Cleaning Day) 

42,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
การดูแล รักษาความสะอาดของชุมชน 

จัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนตามโครงการคน
บ้านเพชร รวมตัวหลอมใจทำความสะอาดครั้ง
ใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ (Big Cleaning Day)            
1 ครั้ง/ปี 

ลำดับ 15... 



 

-๖- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ำ  
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินภายใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร1 ครั้งต่อปี 

17 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

276,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเพชร 

18 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านเพชร 

197,900.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านเพชร 

19 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ 

60,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมจัดงานวนัเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ท่ี 2 
ของเดือนมกราคม 

20 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

560,640.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อน  
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง 

1.สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. สนับสนุนอาหารกลางวนัสำหรับบ้านเพชร 

21 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
อาหารอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่โรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล ( 
100 %) 

1,301,767.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง 

สนับสนุนอาหารเสริมนมศูนยพ์ัฒนา/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร/โรงเรียนชุมชน
บ้านเพชร (วันครู2500)/โรงเรียนบ้านหนอง
ผักแว่น 

22 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สงัคม 

โครงการสนับสนนุ
อาหาร กลางวันให้แก่
โรงเรียนภายในเขต
เทศบาล 100 % 

2,247,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวนั โรงเรียนชุมชนบ้าน
เพชร (วันครู 2500) และโรงเรียนบ้านหนอง
ผักแว่น 

23 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

200,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใช้สำหรับเป็นลานกีฬาออกกำลังกายการ
แจ้งของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในโรงเรียนอนุบาล
ฯตามแบบกรมพละศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 1 แห่ง 

24 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบ้ียยัง
ชีพผูสู้งอายุ) 

8,212,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้บริการในการจ่ายเงินเบ้ียยังชพีผูสู้งอายุ
แก่ผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ 

จัดทำแผนการเบิก-จ่ายเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุให้กับผู้มี
สิทธ ิภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

25 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 
(เบ้ียความพิการ) 

2,300,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้บริการในการจ่ายเงินเบ้ียความพิการแกผู่้
ท่ีมีสิทธ ิ

จัดทำแผนการเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้มี
สิทธิภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

26 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
(เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

60,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้บริการในการจ่ายเงินเบ้ียยังชพีผู้ป่วย
เอดส์แก่ผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ 

จัดทำแผนการเบิก-จ่ายเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ให้กับ
ผู้มีสิทธ ิภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

27 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัย 

5,588,360.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 
ในเขตเทศบาล 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้ครบ 
100% 

ลำดับ 28... 



 

-๗- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

28 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการจัดงาน 
วันผู้สูงอาย ุ

0.๐๐ สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุรวมตัวพบปะพูดคุยและลงมือทำ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุและ
ให้เกิดความรักความสามัคคีร้อยรัดสายสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและระหว่าง
ผู้สูงอายุกับคนในครอบครัวกับชุมชนกับทุกคนท่ี
ร่วมงาน 

กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพของผูสู้งอายุ การ
ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ จัดบอร์ดนิทรรศการการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุบอร์ดนิทรรศการ
ความรู้เร่ืองภาวะทางสุขภาพอนามัยและภาวะ
โภชนาการผูสู้งอาย ุ

29 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

0.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตและ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ  
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุ
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
ทุกวันศุกร ์

30 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อค้นหาผู้ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก 
ยากจนไม่ใครดูแลหรือประสบปัญหาสังคม  
2. เพื่อระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน/ภาคส่วนราชการ 

ออกแบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ยากจน ยากลำบาก ท้ัง 5 หมู่บ้านจากผู้นำชุมชน 

31 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนแกนนำ 4 ดี รู้
รักสามัคคีพัฒนา
ท้องถ่ิน 

0.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

1.เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ินโดยอาศัยพลัง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
กรอบแนวคิดการพัฒนาชีวิตวิถีพุทธธรรม 4 ด้าน 

32 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มสตร ี

100,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรีให้มี
ความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาท้องถ่ิน  
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการรวมกลุ่มพัฒนาสตรี
ด้านอาชพีเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 

ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีโดยวิทยากรจากพัฒนาชุมชน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 

33 สง่เสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคนดีศรีบ้าน
เพชร 

20,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักเห็น
คุณค่าของการกระทำความดีและให้เด็ก เยาวชน
เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย
ท่ีดีงาม 

คัดเลือก เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติ?คนดีศรี
แผ่นดินถ่ินบ้านเพชร? สาขาต่างๆ จำนวน 15 คน 

34 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์เนื่อง
ในวันเอดส์โลก 

10,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม"วันเอดส์โลก" เนื่องในวนัเอดส์โลก 
วันท่ี 1 ธันวาคมของทุกปี 

35 ส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานป้องกนัโรค
พิษ สุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสนุัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

50,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปเจ้าของ
สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวให้มีความรู้เร่ืองการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าในสนุัขและแมว 

จัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
การป้องกันการปฏิบัติตัวและแนวทางดำเนินการ
อื่นๆ จำนวน 1 วัน และออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าในชุมชนตามแผน
ดำเนินการของโครงการ 

36 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
ความรู้และป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคท่ี
เกิดจากการประกอบ
อาชีพพนักงานเก็บขน
ขยะ 

10,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพ
พนักงานเก็บขนขยะมีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันความเสี่ยงจากโรคท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ 

จัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบอาชพีพนักงานเก็บขน
ขยะ เทศบาลตำบลบ้านเพชร 1 วัน 

37 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์สู่
มาตรฐานเขียงเนื้อ
สะอาดปลอดภัย 

10,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และ
จำหนา่ยเนื้อสัตว์ให้ดีข้ึน 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์สู่มาตรฐานเขียงเนื้อสะอาด
ปลอดภัย 

ลำดับ 38... 
 
 



 

-8- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนำ
สุขภาพชุมชนและสร้าง
เครือข่ายในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 

363,700.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำ
สุขภาพชุมชนและสร้างเครือข่ายในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  
2. เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมแก่แกนนำสุขภาพและแกน
นำชุมชนและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 1 วัน 

39 ส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1. เพื่อดำเนินการป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ 2. เพื่อทำลาย
แหล่งเพาะพนัธ์และภาชนะเสี่ยง ในชุมชน 
โรงเรียน และวัดท่ีเป็นแหล่งเพาะโรค 

ดำเนินการป้องกัน ควบคุม และทำลายแหล่ง
เพาะพนัธุ์ยุงลายในชุมชน 

40 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ผู้ประกอบ
กิจการหรือการค้าท่ี
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 

10,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบกิจการหรือ
การค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านเพชร  
2. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแก่
ผู้ประกอบการกิจการอนัตรายและประชาชน 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบกิจการหรือ
การค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 1 วัน 

41 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพนำ้
บริโภคตู้น้ำหยอด
เหรียญและแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

22,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ตู้น้ำหยอด
เหรียญและแหล่งน้ำสาธารณะ สะอาดปลอดภัย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จัดซื้อชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ11 และ
ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพนำ้ในพืน้ท่ีอย่าง
ครอบคลุมและ/หรือชุดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

42 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
มือ เท้าปากในโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อตรวจคัดกรองโรคมือเท้าปากในเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านเพชร และจัดการเบื้องต้น
เมื่อพบเด็กป่วย 

ดำเนินงานตามโครงการโดยประสานการ
ดำเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นท่ี หรืออื่นๆ 

43 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

100,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1. เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยควบคุมป้องกัน
โรคแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

อุดหนุนหมู่บ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ 

44 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการอุดหนุนการ
ดำเนินงานหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน 

150,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

45 ส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ทต.บ้านเพชร 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการท่ีรวดเร็วและ
แม่นยำและเพื่อสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สินของประชาชน 

จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัย/
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)ในชุมชนให้แก่พนักงาน
เทศบาลฯ ผู้นำ/อสม. และติดต้ังระบบรับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินและแสดงผลอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุหรือ
ผู้ป่วย 

46 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจำป ี

40,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายและ
จิตใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

47 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สงัคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดต้ังด่านตรวจเพื่อให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 

48 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

55,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดต้ังด่านตรวจเพื่อให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 

49 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
นักเรียนและประชาชน 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้มีความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้กับนักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

ลำดับ 50.... 



 

-๙- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

50 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการจัดงาน 
วันต่อต้านยาเสพติด
โลก 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติด 2. เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) 

51 ส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศป.ปส. 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีติดยาเสพติดให้ได้รับ
การรักษา,บำบัด ตามมาตรฐาน 2. เพื่อสร้าง
แนวทางป้องกันปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 3. 
เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

1. ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา ในสถานศึกษาในชุมชน2.
จัดอบรมเยาวชนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด(ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 

52 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการอบรมอาสากู้
ชีพ กู้ภัยทางนำ้เพื่อ
เป็นวิทยากรครู ข. 
ส่งเสริมความปลอดภัย
ทางน้ำแก่เด็กเทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อสร้างบุคลากรในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางนำ้ 2. เพื่อให้มีบุคลากรในการ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กด้านการป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

จัดอบรมอาสากู้ชพี กูภ้ัยทางนำ้เพื่อเป็นวิทยากร
ครู ข. ส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก
เทศบาลตำบลบ้านเพชร 

53 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการปรับปรุง
การจราจรภายในเขต
เทศบาล 

465,760.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อจัดระเบียบการจราจรภายในเขตเทศบาล 
2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการ สัญจร 
ไป - มา 

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนภัยจราจร
และกระจกทางแยกต่างๆในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเพชร 

54 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและให้การ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

150,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเมตตาการกุศล
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่มูลนิธิเมตตาการกุศลใน
การดำเนินโครงการฯ 

55 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กีฬาเทศบาลและกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์) 

0 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากร
ในเทศบาลฯ  
2. เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี ของคนในรัก
สามัคคี ของคนใน 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์) 

56 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้า
จำหนา่ยอาหารสู่
มาตรฐานClean 
Food Good Taste
อย่างยั่งยืน 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้าผูส้ัมผสัอาหารให้ได้
มาตรฐาน Clean Food Good Taste  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้บริโภค
ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและมีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีถูกต้อง 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่าย
อาหาร จำนวน 30 ราย ในพื้นท่ีเขตเทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 

57 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการก่อสร้างเสาธง 
โรงเรียน อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

99,360.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใช้แสดงสัญลักษณ์ของสถานท่ีราชการของ
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

ก่อสร้างเสาธง สูง 8 เมตร จำนวน 1 ต้น ตาม
แบบเทศบาล กำหนด 

58 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ เช่น
การป้องกันและระงับ
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(โควิด-19) 

20,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อเช่น การป้องกัน
และระงับเชื้อไวรัสโคโรน่า2020(โควิด-19) 

ดำเนินการจัดกจิกรรมการดำเนินงานป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อท่ีเกิดการระบาดในเขตเทศบาลทุก
ราย 

59 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างกระแส ยกย่องบุคคลในการดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯปีละ 1 ครั้ง 

60 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลท่ีช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมี
จิต สาธารณะ 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างกระแส ยกย่องบุคคลในการดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ปีละ 1 ครั้ง 

61 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการเยาวชน
สัมพันธ์ เพื่อเฝา้ระวัง
การทุจริต 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแสเพื่อเฝ้าระวัง
การทุจริต ในโรงเรียน จำนวน 1 ครั้งต่อปี 

ลำดับ 62... 
 
 



 

-๑๐- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

62 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสรา้งจิตสำนึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

จัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเฝ้าระวังการ
ทุจริต จำนวน 1 ครั้งต่อปีวน 

63 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

กิจกรรมส่งเสริมสภา
เด็กเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

จัดประชุมเวที 

64 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/
บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรม
ประจำเดือน 

12,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างกระแสยกย่องบุคคลในการดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรเทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง 

65 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
โดยกระบวนการจัด
เวทีประชาคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินและเฝ้า
ระวังการทุจริต 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน
และเฝ้าระวังการทุจริต จำนวน 1 ครั้งต่อป ี

66 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กปฐมวัย(กิจกรรม 

10,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริตแก่เด็กปฐมวัยภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
ปฐมวัย 

บูรณาการจัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กปฐมวัอย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้งย 

67 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กปฐมวัย(กิจกรรม 

10,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริตแก่เด็กปฐมวัย 

บูรณาการจัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กปฐมวัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 

68 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการประกวด 24,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

จัดการประกวดวงดนตร ีจำนวน 1 ครั้ง/ ปี 

69 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

สนับสนุนการให้บริการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอำเภอบำเหน็จณรงค์ทุกวัน ยกเว้น
วันหยุดราชการ 

70 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงิน
อุดหนุน สําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน) โรงเรียน 
อนุบาลฯ (เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านการศึกษา
ท้องถ่ิน) 

267,800.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุน สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน) โรงเรียน อนุบาลฯ 

1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต  
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด  
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
5.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด  
6. ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัด 

71 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงิน
อุดหนุน สําหรับ
สำหรับสนับสนนุค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก
ฯ )(เงินอุดหนุนท่ัวไป
ด้านการศึกษาท้องถ่ิน) 

84,400.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใชจ้่าย การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ เรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (รายหัว) 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุน สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ตามจำนวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ลำดับ 72... 
 



 

-๑๑- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

72 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงิน
อุดหนุน สําหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจน จบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
โรงเรียนอนุบาลฯ(เงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้าน 
การศึกษาท้องถ่ิน) 

234,500.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                           
จนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน) โรงเรียนอนุบาลฯ
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน การศึกษาท้องถ่ิน) 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน จบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน) ตามจำนวน
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 

73 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (เงิน
อุดหนุน สําหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การจัดการศึกษา
สําหรบัศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) (ศพด.) (เงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาท้องถ่ิน) 

36,160.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ศพด.) 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาท้องถ่ิน) 

1.ค่าหนังสือ  
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

74 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้การขับเคลื่อน
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเพชรมีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการ
ของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่าง
รอบครอบไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตในความไม่ประมาท
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าเกิด
รายได้ 

ดำเนินงานตามโครงการ 
1. จัดอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชพีแก่ประชาชน 
3. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

75 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ส่งเสรมิความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการมหกรรม
อาหารปลอดภัย 
ร้านอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (Clean 
Food Good Taste) 

600,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าจำหน่ายอาหารได้รับการพัฒนามาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food 
Good Taste) 

จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง 
ในเดือนธันวาคม 

76 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

115,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการ
การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

77 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินระดับตำบล 

15,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ 
ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดประชุมประชาคมในระดับตำบลเพื่อร่วมคิดร่วม
ทำร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถ่ิน 

78 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

7,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านเพชร 

79 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษาเทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 

10,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

จัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับอำเภอบำเหน็จ
ณรงค์และถวายปัจจัยให้แก่วัดในเขตเทศบาลใน
วันเข้าพรรษา 

80 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีวันลอย
กระทง 

100,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม
ไทยบริเวณสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ
เทศบาล หมู่ท่ี 21 

ลำดับ ๘๑... 
 



 

-๑๒- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

81 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดงานวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อ วันพ่อแห่งชาติวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี 

82 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราช
ชนนพีันปีหลวงและวัน
แม่แห่งชาติ 

100,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนพีันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12 
สิงหาคม ของทุกปี 

83 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

33,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดงานวันคลา้ยวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรวันท่ี 13 ตุลาคม ของทุก
ปี 

84 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

200,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) 

85 การอนุรกัษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี

89,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
ฯ พระบรมราชินีวันท่ี 3 มิถุนายนของทุกปี 

86 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน "คน
บ้านเพชรครอบครัว
อบอุ่น ทำบุญตักบาตร 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม"่ 

0.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมทำบุญตัก บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 

87 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการ "ปรับตัว
เปลี่ยนใจไปวัดทำบุญ 
สร้างคุณงามความดี
ก่อนท่ีใครเขาจะหาม
ร่างเราเข้าวัด" 

5,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คง
อยู่สืบไป 

จัดกิจกรรม 

88 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสืบสาน
ประเพณีงานบุญเดือน
หก พิธีสักการะ
บวงสรวง เจ้าพ่อพญา
แล 

19,000.00 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 

นำประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมพิธีการรำถวาย
บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในงานบุญเดือนหก 
(จังหวัดชัยภูมิ/หน้าท่ีว่าการอำเภอบำเหนจ็ณรงค์) 

89 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริและ
โครงการ
เทิดพระเกียรติอื่นๆ 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสนับสนนุโครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเทิด 

ลำดับ ๙๐... 
 
 



 

-๑๓- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

90 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน 
เนื่องในวันรัฐพิธีต่างๆ 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธีต่างๆ เชน่ วันพ่อขุน
รามคำแหงฯ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช         
(วันกองทัพไทย) วันปิยมหาราช วันรัฐธรรมนูญ 
ฯลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

91 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน 
เนื่องในวันราชพิธีต่างๆ 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเนื่องในงานราชพิธีต่างๆ เช่น วันฉัตร
มงคล วันมาฆบูชาวนัวิสาขบูชา วันพชืมงคลวัน
อาสาฬหบูชา ฯลฯตามมติคณะรัฐมนตรี 

92 การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

โครงการจิตอาสา 
พระราชทานตามแนว
พระราชดำร ิ

24,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ 
ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
2. เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 
สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประชาชน 

จิตอาสาร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ 

93 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดทำวารสาร
และรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นสื่อช่องทางในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล 

จัดทำวารสารและรายงานผลการดำเนนิงาน
ประจำปีของเทศบาลตำบลบ้านเพชรเพื่อเผยแพร่
ผลงานของเทศบาลฯ ให้กับประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ 

94 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเลือกต้ัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

760,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้มีการเลือกต้ังตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 

ส่งเสริมสนับสนนุและให้ความร่วมมือในการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนดในกรณีครบ
วาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งท่ีว่าง 

95 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดงานวัน
ท้องถ่ินไทย 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการปกครองท้องถ่ิน  
2. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ี
ทรงมีต่อการปกครองท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย ในวันท่ี 18 มีนาคม 
ของทุกปี 

96 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการสนับสนนุ
กิจการสนันิบาต
เทศบาล 

83,853.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนของสนันิบาตเทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนและสมทบค่าใช้จา่ยเพื่อบำรุงสนันิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

97 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาลของ
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะของ
บุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
2. เพื่อพัฒนาให้เทศบาลตำบลบ้านเพชร เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

98 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

6,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์ลงานและความ
เข้าใจอันดีของการดำเนินงานอนัเป็นรูปแบบท่ี
สำคัญในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลตามท่ีรัฐบาล
กำหนด(วันท่ี 24 เมษายน ของทุกปี) 

99 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในองค์กร 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับ
เจ้าหน้าท่ียึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
2. เพื่อเป็นการร่วมมือรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาลของเทศบาลตำบล
บ้านเพชร 

ลำดับ 100... 
 

 
 



 

-๑๔- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

100 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
ชำระภาษีและรับชำระ
ภาษ ี

5,000.00 สำนัก/กองคลัง 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลตำบลบ้านเพชรให้ประชาชนเสีย
ภาษีภายในกำหนดระยะเวลา  
2. เพื่อกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึนโดยสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็น
จริง  
3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารของเทศบาล 

1. จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพนัธ์ จำนวน 3 ป้าย 
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ให้ประชาชนทราบ 

101 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดทำแผนท่ี
ภาษีและลงทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตำบลบ้านเพชร 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินท่ีมีประสิทธิภาพ 

102 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการประชุมเพื่อ
จัดทำหรือทบทวนแผน
อัตรากำลัง 3 ปี 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ/
ทบทวนแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

จัดการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

103 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหาร
อัตรากำลัง เทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา
ระบบบริหารอัตรากำลังและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

104 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
จัดทำเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาบุคลากร
(Training Road Map)
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ
เส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร 
(Training Road Map)ของเทศบาลตำบลบ้าน
เพชร 

จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

105 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้เข้มแข็ง
เทศบาลตำบลบ้าน
เพชร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

106 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและการ
บริการประชาชน 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ด้านกฎระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

จัดการฝึกอบรมผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลตำบลบ้านเพชร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 25,092,840 บาท                  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 19,067,327 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์... 
 
 
 



 

-15- 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 71,350.00 3 71,350.00 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม 27 19,658,460.22 25 17,008,632.46 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 2 597,980.00 2 597,980.00 
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 8 562,719.00 8 562,719.00 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 5 826,645.68 5 826,645.68 

รวม 45 21,717,154.90 43 19,067,327.14 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/             
ลงนามในสัญญา มีดังนี้    

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข 30,000.00 24,200.00 24,200.00 5,800.00 

2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคนบ้านแพชร รวมตัวหลอมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เฉลิมพระ
เกียรติฯ(Big Cleaning Day) 

42,000.00 41,500.00 41,500.00 500 

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 10,000 5,650.00 5,650.00 4,350.00 

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

276,000 28,569.00 28,569.00 247,431.00 

5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

197,900 28,180.00 28,180.00 169,720.00 

6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

560,640 548,520.00 548,520.00 12,120.00 

7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,301,767 1,220,908.22 1,114,415.46 80,858.78 

8 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล  
100 % 

2,247,000.00 2,115,000.00 2,115,000.00 132,000.00 

9 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,212,000.00 7,795,400.00 7,795,400.00 416,600.00 

10 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,300,000.00 2,023,200.00 2,023,200.00 276,800.00 

11 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 54,000.00 54,000.00 6,000.00 

12 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

เงินสำรองจ่าย 5,588,360.00 3,887,379.00 1,959,804.00 1,700,981.00 

13 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกนัโรคพิษ สุนขับ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

50,000.00 35,100.00 35,100.00 14,900.00 

14 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนและสรา้งเครือข่ายในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

363,700.00 363,100.00 363,100.00 600 

15 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

16 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการอุดหนุนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

17 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

18 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 55,000.00 54,800.00 54,800.00 200 

19 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส. 50,000.00 1,800.00 1,800.00 48,200.00 

ลำดับ ๒๐... 



 

-๑๖- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการปรับปรุงการจราจรภายในเขตเทศบาล 465,760.00 465,760.00 0.00 0.00 

21 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

22 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าจำหนา่ยอาหารสู่มาตรฐาน
Clean Food Good Tasteอย่างยั่งยนื 

20,000.00 18,300.00 18,300.00 1,700.00 

23 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) 

20,000.00 17,500.00 17,500.00 2,500.00 

24 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เทศบาล
ตำบลบ้านเพชร 

10,000.00 9,650.00 9,650.00 350 

25 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจรติ 10,000.00 1,200.00 1,200.00 8,800.00 

26 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอำเภอบำเหนจ็ณรงค์ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

27 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน) โรงเรียนอนุบาลฯ (เงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาท้องถ่ิน) 

267,800.00 207,800.00 207,800.00 60,000.00 

28 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) (เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านการศึกษาท้องถ่ิน) 

84,400.00 76,500.00 76,500.00 7,900.00 

29 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน) โรงเรียนอนุบาลฯ(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาท้องถ่ิน) 

234,500.00 234,494.00 234,494.00 6.00 

30 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)(ศพด.) 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาท้องถ่ิน) 

36,160.00 11,300.00 11,300.00 24,860.00 

31 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 34,460.00 34,460.00 15,540.00 

32 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean 
Food Good Taste) 

600,000.00 563,520.00 563,520.00 36,480.00 

33 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 100,000.00 63,374.00 63,374.00 36,626.00 

34 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 

50,000.00 42,500.00 42,500.00 7,500.00 

35 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวงและวันแม่แห่งชาติ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

36 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

33,000.00 30,820.00 30,820.00 2,180.00 

37 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

200,000.00 196,000.00 196,000.00 4,000.00 

38 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี

89,000.00 88,800.00 88,800.00 200 

39 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก พิธี
สักการะบวงสรวง เจ้าพ่อพญาแล 

19,000.00 17,225.00 17,225.00 1,775.00 

40 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วย
หัวใจ 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 

41 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการประชาชน 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ การ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อสภาเทศบาล และประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานเทศบาลเสนอให้ประชาชนรับทราบ 

20,000.00 4,130.00 4,130.00 15,870.00 

ลำดับ 42... 



 

-๑๗- 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

42 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการประชาชน 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 760,000.00 728,319.00 728,319.00 31,681.00 

43 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการประชาชน 

โครงการสนับสนนุกจิการสนันิบาตเทศบาล 83,853.00 83,664.68 83,664.68 188.32 

44 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการประชาชน 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 6,000.00 5,732.00 5,732.00 268 

45 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการบริการประชาชน 

โครงการประชาสัมพนัธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี 5,000.00 4,800.00 4,800.00 200 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 15 15,710,000.00 8 3,550,000.00         
2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 15 1,870,000.00 8 592,000.00 3 71,350.00 3 71,350.00 
3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/
สังคม 90 62,554,912.00 57 23,748,347.00 27 19,658,460.22 25 17,008,632.46 
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 13 1,080,000.00 4 780,000.00 2 597,980.00 2 597,980.00 
5.การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 16 1,560,000.00 15 657,000.00 8 562,719.00 8 562,719.00 
6.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
บริการประชาชน 40 18,809,458.00 14 924,853.00 5 826,645.68 5 826,645.68 

รวม 189 101,584,370.00 106 30,252,200.00 45 21,717,154.90 43 19,067,327.14 

 ช. ผลการดำเนินงาน 
      เทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี  2564            
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง                
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
 อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ 
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ซ. คณะกรรมการ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน ์ ประธานคณะกรรมการ/ 044859336 0816007092 - 
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล กรรมการ 044859336 - - 
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชต ิ กรรมการ 044859336 - - 
นายศุภกิตต์ โคตะวินนท์ กรรมการ 044859336 - - 
นายบัวหลัน ทองประสม กรรมการ 044859336 - - 
นายคนธ์พงษ์ ภูมิชัยธีรโชต ิ กรรมการ 044859336 - - 
นายไพโรจน์ ตั้งไพโรจน์วงศ ์ กรรมการ 044859336 - - 
นางผิน ภิญโญไพศาล กรรมการ 044859336 - - 
นางสาวดวงจันทร์ ชัยสามารถ กรรมการ 044859336 - - 
นายแพทย์เฉิดพันธ์ุ ภัทรพงศ์สินธุ ์ กรรมการ 044859336 - - 
นายสุวิทย์ แก้วเพชร กรรมการ 044859194 - - 
นายสัมฤทธิ์ แนวสภุาพ กรรมการ 044859534 - - 
นางสุนันท์ พันชนะ กรรมการ 044859336 - - 
นางหอยแคลง ไทยบุรรีัมย ์ กรรมการ 044859336 - - 
นางสาวเสาวภา สนพะเนาว ์ กรรมการ 044859336 - - 
นางจันทร์ พลีพรม กรรมการ 044859336 - - 
นางบุญเรือง ยึดพวก กรรมการ 044859336 - - 
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร ์ กรรมการ/เลขานุการ 044859336 - - 
นางวริทยา อาบสุวรรณ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 044859336 - - 
นายไสว  พาขุนทด กรรมการ 044859336 - - 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวิรัช พาล ี ประธานคณะกรรมการ 044859336 - - 
นายประเสริฐ หาญณรงค ์ กรรมการ 044859336 - - 
นายชาญชัย หงษ์ไทย กรรมการ 044859336 - - 
ว่าท่ีร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน ์ กรรมการ 044101433 - - 
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรกลาง  กรรมการ 044859336 - - 
นางอัญชลี แก้วสนธิ ์ กรรมการ 0448593636 - - 
นางวรรณา ชาตเิผือก กรรมการ 044859336 - - 
นายวศิน วรรณศิร ิ กรรมการ 044859336 - - 
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก กรรมการ 044859336 - - 
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย กรรมการ 044859336 - - 
นายสุรศักดิ์ ท่ังพรม กรรมการ/เลขานกุาร 044859336 - - 
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   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร ์ ประธานกรรมการ/ 044859336 - - 
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก กรรมการ 044859336 - - 
นายเมธาวี ลีชัย กรรมการ 044859336 - - 
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย กรรมการ 044859336 - - 
นางสาวชินภัค ชินรัตน ์ กรรมการ 044859336 - - 
นายบพิตร ไทยจัตรุัส กรรมการ 044859336 - - 
นางจรูญ ชาติเผือก กรรมการ 044859336 - - 
นายตวง โปยขุนทด กรรมการ 044859336 - - 
นางวริทยา อาบสุวรรณ ์ กรรมการ/เลขานุการ 044859336 - - 
นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด ผู้ช่วยเลขานุการ 044859336 - - 

 ทั้ งนี้  หากประชาชนทุกท่ านหรือหน่ วยงานราชการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องมีข้อสงสัยห รือ                    
มีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลบ้านเพชรทราบ                      
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ในระยะต่อไป 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ ณ วันที่     ธันวาคม  2564 
 
 
 
  (นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์) 
                                         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 


