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สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้ 
  
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  จำนวน 54  โครงการ 
  รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จำนวน  54  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 100 
   ดำเนินการแล้วเสร็จ    จำนวน 15  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 27.77 
   อยู่ระหว่างดำเนินการ    จำนวน 36  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 66.66 
   ยกเลิก     จำนวน  3   โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 5.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงชาญ  

ระยะที่ 3 หมู่ที่ 2 
200,000 -  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรเกษม 4  
(แยกขวา) หมู่ที่ 3 

175,000 -  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน 7  
หมู่ที่ 3 ระยะที่ 2 

350,000 -  

4 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยบ้านหมอไข่  
หมู่ที่ 3 

50,000 -  

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนหน้า 
โรงกวน หมู่ที่ 1 

445,000 -  

6 งานวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกหลุมดิน หมู่ที่ 4 425,400 -  
7 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.บริเวณปากซอย  

บ้านหม้อ 10-11 หมู่ที่ 1 
70,000 - *ยกเลิก 

8 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านหม้อ 9/1 
หมู่ที่ 1 

285,000 -  

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านหม้อ 4  
หมู่ที่ 2 

370,000 
 

-  

10 โครงการปรับปรุงถนนราดยาง หมู่บ้าน ส.ปัทมา  
หมู่ที่ 6   

950,000 -  

11 งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยหลุมดิน หมู่ที่ 4 395,000 - *ยกเลิก 
12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแนวคลองสุเอช  

หมู่ที่ 1-3 
200,000 -  

13 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 40,000 -  
14 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 50,000 -  
15 โครงการเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโรค 50,000 -  
16 ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติในแหล่งเรียนรู้เกษตร

ปลอดภัย ห่างไกลโรค 
50,000 -  

17 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,365,000 4,873,600  
18 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,783,200 764,400  
19 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 18,000  
20 อุดหนุนสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี  

โครงการควบคุมประชากรลิงแสม ในเขตพ้ืนที่ตำบล
บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

100,000 100,000  

21 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 40,000 -  
22 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี 40,000 -  

 
 



 
 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
23 โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 480,000 195,000  
24 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,000,000 1,000,000  

25 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

50,000 -  

26 อุดหนุนคณ ะกรรมการหมู่บ้ าน  โครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

120,000 -  

27 อุดหนุนเหตุปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โครงการทำหมัน
สุนัข-แมว ตำบลบ้านหม้อ 

20,000 -  

28 โครงการชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมสวยงาม 1,536,000 616,514  
29 โครงการจัดเก็บขยะเพ่ือรักษาความสะอาดของ

ชุมชน 
324,000 221,100  

30 โครงการคัดแยกขยะเพ่ือพัฒนาสังคม 30,000 -  
31 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบล 

บ้านหม้อ 
50,000 -  

32 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ศูนย์กีฬาตำบลบ้านหม้อ 60,000 -  
33 โครงการปรับภูมิทัศน์ และจัดทำพ้ืนที่สวนสุขภาพ 

หมู่ที่ 5 
480,000 -  

34 โครงการปรับปรุงลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 300,000 -  
35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 216,000 88,800  
36 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความสำเร็จขององค์กร 30,000 -  
37 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหาร

อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและ
อำนวยความสะดวกของประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี  
พ.ศ.2565 

11,500 11,500  

38 โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของ อบต.บ้านหม้อ 

20,000 -  

39 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน 30,000 7,800  
40 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การปรองดอง

สมานฉันท์ 
20,000 -  

41 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ 
สาธารณะ 

324,000 75,995  

42 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 - *ไม่ได้ดำเนินการ 
ติดสถานการณ์ฯ 



 
 
 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
43 โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต 20,000 8,630  
44 โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา 150,000 -  
45 โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน 50,000 -  
46 โครงการฟ้ืน ฟู  อนุ รักษ์  ศิ ลปะ ประเพณี และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
60,000 -  

47 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
เนื่องในวันมาฆบูชา 

12,000 7,320  

48 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
เนื่องในวันวิสาขบูชา 

12,000 -  

49 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

50,000 -  

50 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอย
กระทง 

40,000 39,200  

51 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

20,000 -  

52 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 20,000 -  
53 โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 30,000 -  
54 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี  

โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 36 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

15,000 - *ยกเลิก 

 รวมทั้งสิ้น จำนวน 54 โครงการ  22,173,700 8,027,859  
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