
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี  พ.ศ.2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  13   ธันวาคม  พ.ศ.2564   เวลา  09.30  น. 

ณ  หน้าอาคาร อปพร. เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
………………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1.  นายจรัส  ประสงค์เงิน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  นายรุ่งเรือง       มงคล   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
3.  นายเฉลิมพล   อ่อนนุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นางเยาวด ี  แสงจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
5.  นางชูศร ี  เอ่ียมสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
6. นายวิชงค์       เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
7.  นายคมเดช       จงพุทธรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
8.  นายฉัตร์ชัย  สังขจันทร์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
9.  นายช านาญ  หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
10.  นางอ าไพ  ทวีสุข   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  นางสาวรุ่งระวี   สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
1.  นายวัน  เมฆอัคคี   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายประยุทธ  สุขารมย์   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

เลขานุการสภาเทศบาล 
1.  นายมานะ     ภุมรา   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  นายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายสุเทพ  บุตรฉุย   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายอนุชา   ลีอร่าม   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นางสมทรง  หนังสือ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5.  นางสุนทรี  บ าเพ็ญผล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นายชวลิต  หิรัญเดชารักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นายปริญญา  ราชศิร ิ   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
8.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
9.  นางสาวศิริพร กระจ่างดวง           หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10.  นางสาวภัทรวรรณ   สังขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมรับฟังการประชุม - 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลบ้านแหลม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

    ( ประธานสภาเทศบาลจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย) 
ประธานสภาเทศบาล         สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี   
   ท่านที่ปรึกษา  ท่านเลขานุการสภา  ท่านหัวหน้าส่วนการงานและท่านผู้แทนชุมชน ขณะ   

นี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอ
เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ.2564 
ครั้งที่  1/2564  ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564  และ
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564  

 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2564 

---------------------------------- 
            ด้วยสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม    ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม         
ครั้งแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  3   พฤษภาคม  2564  โดยก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2564  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่  1   ธันวาคม  2564   เป็นต้นไป          
มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

       ประกาศ    ณ   วันที่  5   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2564 
   จรัส   ประสงค์เงิน 

         (นายจรัส   ประสงค์เงิน) 
                                                                ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564   

ครั้งที่ 1/2564   
---------------------------------- 

 ตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล     
บ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2564  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน   
30 วัน  ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ     
สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2564  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  นั้น 

  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
ประจ าปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  13  ธันวาคม  2564  เวลา  09.30  น. ณ  หน้าอาคาร อปพร.
เทศบาลต าบลบ้านแหลม   อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจเข้าฟังการ
ประชุมติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป  เพื่อจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

  จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และสถานที่
ดังกล่าว 

       ประกาศ    ณ   วันที่    2    ธันวาคม   พ.ศ.  2564 
   จรัส   ประสงค์เงิน 

         (นายจรัส   ประสงค์เงิน) 
                                                                ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่าน
ได้ทราบแล้วนะครับ  ต่อไปจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

    ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่  1.1  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมผู้เข้าร่วมประชุม

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2564  ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 13 ธันวาคม  2564  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 9 คน ลาประชุม 2 คน 

เรื่องท่ี  1.2 ขอแนะน า  นางสุนทรี  บ าเพ็ญผล  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง  ระดับกลาง) โอนมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2564   

เรื่องท่ี  1.3  ขอแนะน า นายชวลิต หิรัญเดชารักษ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง)  โอนมาจากเทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2564    

เรื่องท่ี  1.4  แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
เรื่องท่ี  1.5  แจ้งประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เรื่องที่   1.6   แจ้งประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  ผลคะแนนการประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ท้องถิ่น    (Local  Performance 
Assessment : LPA) ประจ าปี  2564   
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เรื่องที่  1.7  แจ้งประกาศส านักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่ ง ใส ใน การด า เนิ น งาน ของห น่ วย งานภ าครั ฐ   ( Integrity and  Transparency  
Assessment : ITA)  ประจ าปี  พ.ศ.2564  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ส าเนาประกาศ  ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ส าเนาให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564   

ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
27  กันยายน พ.ศ. 2564 ว่ามีท่านใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  ขอเชิญ
เสนอได้ครับ (ไม่มี)   

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วกระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี  พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมือ่วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ.2564 โปรดยกมือ     

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 9  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2564 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2564  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
  -  ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องท่ี  4.1  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2  ( ไตรมาสที่ 3 เดือน  เมษายน – มิถุนายน  
2564) , (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) และรายงานสรุปผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขอเชิญคณะผู้บริหารรายงานให้สภาเทศบาลทราบ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้มีการ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ครั้งที่   2                     

(ไตรมาสที่ 3  เดือน เมษายน – มิถุนายน  2564) , (ไตรมาสที่ 4  เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  
2564)  และรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2564  โดยได้รายงาน
ผล  และเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้ว 
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เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 30 (5)  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  จึงน าเสนอรายงานผลและ 
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เพ่ือทราบต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2  ( ไตรมาสที่ 3 เดือน  เมษายน – มิถุนายน  
2564) , (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) และรายงานสรุปผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

    ตามรายการที่เสนอแล้ว         
มติที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  เรื่องท่ี  4.2  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมในรอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญคณะผู้บริหารรายงานให้สภาเทศบาลทราบ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  ด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 253 ก าหนดว่า
ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 12 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

เพ่ือถือปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 12 (3) นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้รายงานรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมใน               
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามรายการที่เสนอแล้ว         

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ 
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ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   เรื่องที่  5.1   เรื่องขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติเสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา  หน่วยงานกอง
การศึกษา  ขอเชิญ  คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ   

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
รองนายกเทศมนตรีฯ เข้ารับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา 

ด้วยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการสภาการศึกษา  ซึ่งกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการวาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
สรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาโดยมีโรงเรียนในสังกัดเสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0816.3/ว 2525  ลงวันที่  29  ตุลาคม  
2564 

 หลักการ 
 พิจารณาสรรหาและเลือกคณะกรรมการการศึกษา  ของเทศบาลต าบลบ้านแหลมโดย

มติที่ประชุมสภาเห็นชอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา 
    เหตุผล 

ตามประกาศส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา  ลงวันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.2564  การสรรหาและ
เลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ  ข้อ 6  สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเสนอบุคคล
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา  ให้เสนอชื่อได้องค์กรละหนึ่งคน  โดยมติที่ประชุม
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมจึงขอเสนอชื่อ  นาย
ทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การเลือกกรรมการวาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด   ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมทราบ  เพ่ือ

พิจารณาขออนุมัติเสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับการสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา  หน่วยงานกองการศึกษา  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ แล้ว  
มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญครับ..  (ไม่มี) 

   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วกระผมจะขอถามมติ
ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เข้ารับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา  หน่วยงานกองการศึกษา   ตามที่
คณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 9  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
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มติที่ประชุม  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอรายช่ือผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา  หน่วยงานกองการศึกษา
ตามรายการที่เสนอ    

ประธานสภาเทศบาล  เรื่องที่  5.2  เรื่องขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญ  คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  ด้วยด่านตรวจประมงเพชรบุรี  มีหนังสือ  ที่  กษ  0505.12.2/32  ลงวันที่  15   
รองนายกเทศมนตรีฯ ตุลาคม  2564  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงานด่าน                                                                  

ตรวจประมงเพชรบุรี  และแจ้งว่า  ด่านตรวจประมงเพชรบุรี  หรือชื่อเดิมคือ  ศูนย์ควบคุมการ 
แจ้งเรือเข้า – ออก  เรือประมงเพชรบุรี  มีภารกิจในการควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง 
และตรวจเรือประมงในจังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันยังไม่มีอาคารส านักงานเป็นของตนเองโดย 
ส านักงานชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้พ้ืนที่บางส่วนของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง 
บ้านแหลมซึ่งค่อนข้างคับแคบและแออัด  ท าให้ไม่คล่องตัวในการด าเนินกิจการต่างๆ ของทาง 
ราชการ  จึงขอความอนุเคราะห์ให้อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (สถานีดับเพลิง 
หลังเก่า)  โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้    

    หลักการ 
 ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้เทศบาลต าบลบ้านแหลม
โอนพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ (ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)  ดังต่อไปนี้ 
 -  อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม (สถานีดับเพลิงหลังเก่า)  อยู่ด้านหลัง
ที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลม 

    เหตุผล 
 เนื่องด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ก่อสร้างสถานีดับเพลิง  และปรับปรุงส่วน
หนึ่งเป็นอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (หลังเก่า)  เมื่อปี พ.ศ.2546  จนถึง
ปัจจุบัน  เป็นเวลา 18 ปี และได้ย้ายมาอยู่ที่ส านักงานเทศบาล (หลังใหม่) ในปี  พ.ศ.
2555  เนื่องจากสถานที่การปฏิบัติงานของส านักงาน (หลังเก่า)  คับแคบไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน  ปัจจุบันเทศบาลไม่ได้ใช้ส านักงาน (หลังเก่า)  ท าภารกิจแต่อย่างใด  หาก
เก็บพัสดุดังกล่าวไว้จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม  เพ่ือประหยัด
งบประมาณให้กับทางราชการ  ประกอบกับเพ่ือให้พัสดุนี้เพ่ือใช้เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
ของรัฐ  (ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนพัสดุ  ดังกล่าวข้างต้น  ให้กับ
หน่วยงานของรัฐ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2564  เพ่ือ
ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด   ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมทราบ  เพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติโอนพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตามที่
คณะผู้บริหารเสนอ แล้ว  มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญ
ครับ..  (ไม่มี) 

   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วกระผมจะขอถามมติ
ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล  ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 9  คน ไม่รับรอง 0 และผู้ไม่ประสงค์ลงมติ 0) 
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มติที่ประชุม  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามรายการที่เสนอ 

ประธานสภาเทศบาล  เรื่องท่ี  5.3  เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2564 หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล ขอเชิญ  ขอเชิญคณะผู้บริหารรายงานให้สภาเทศบาลทราบครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ผมขอมอบให้  นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง รายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ต าบลรองนายกเทศมนตรี บ้านแหลม เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2564  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
    จังหวัดและแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมในพ้ืนที่  นั้น  

ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)        
พ.ศ.2562   มาตรา 48  ทศ  บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

จึงเรียนเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ.2564  และรายงานสถานะ
การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มาเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ 

 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕64 
--------------------------------- 

 

  ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา48  ทศ  
บั ญ ญั ติ ให้ น า ย ก เท ศ ม น ต รี จั ด ท า ร า ย ง า น แ ส ด งผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม น โย บ า ย ที่ ไ ด้ แ ถ ล ง ไว้  
ต่อสภาเทศบาล  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ  ซึ่งขณะนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  แล้ว 

  ดั งนั้ น   เพ่ื อให้ ประชาชนได้ รับทราบผลการปฏิบั ติ งานขอ งเทศบาลต าบลบ้ านแหลม   
จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  โดยแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   3     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
                     วัน   เมฆอัคคี 
  (นายวัน   เมฆอัคคี) 

    นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เมื่อวันที่ 
11  พฤษภาคม  2564  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาที่เหมาะสมในพ้ืนที่  ได้แก่ 
  นโยบายหลัก  
  (1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  (2) สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น 
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(3) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  (4) ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบภัย 
  (5) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกและความ       พึงพอใจแก่
ประชาชน  
  (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพ่ือเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (7) มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  (8) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมเพียงพอและทันสมัย  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (9) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  (10) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัย รวมถึงการป้องกันโรคต่างๆ และส่งเสริมอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี  
 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน สะพาน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า  รางระบาย

น้ า ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น  
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพ่ือมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้งทัศน

ศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.3 จัดให้มีสนามกีฬา  สถานที่ออกก าลังกาย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชนและประชาชน

ได้ออกก าลังกาย  และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย  และการกีฬาให้ทุก
ชุมชน  ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน  รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ  

2.4 จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งการ
ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  วันส าคัญทางศาสนา  
และวันส าคัญของชาติ  เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2.7 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบก าหนด
อย่างทั่วถึง 

2.8 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม  เพศ  วัย  ให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ  
และเข้าถึงบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียม  เป็นธรรม 
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2.9 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  สันทนาการ  และการรวมกลุ่ม 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ   ตามความต้องการของ

ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  การแปรรูปอาหารทะเล  ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP  
3.2 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบ

ยั่งยืน 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการประมง และการแปรรูปสัตว์น้ า 

 

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 จัดให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับ

ขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอเพียง ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และที่
สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  

4.2 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น   เขียวขจี  สวยงาม  สะอาด  และจัดให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกก าลังกายของชุมชน 
 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลใน

รูปแบบต่างๆ  
5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

ใช้ในการบริการประชาชน 
5.3 สร้างกลไก  หรือช่องทาง  ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้

โดยสะดวกยิ่งขึ้น  และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร  ผลงาน  กิจกรรม  และการด าเนินงาน
ของเทศบาล 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๔๘  
ทศ บัญญัติให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  

  เทศบาลต าบลบ้ านแหลม  ได้ จั ดท า รายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจ าปี  พ .ศ .2564   
ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา    
พร้อมนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
        วัน   เมฆอัคคี 
     (นายวัน   เมฆอัคคี) 
                     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
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  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการถนนสวยงาม ยังไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากไม่สามารถจัดการประชุมฯ เพ่ือ

ก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) 

2. โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและพ้ืนที่สีเขียว
และท่ีสาธารณะ     ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 54,000 บาท 

3. โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) โอนเพ่ิม 20,000 บาท 
ไตรมาสที่ 1 และ  ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 5,500 บาท 

4. โครงการจ้างบริการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้าและพ้ืนที่สีเขียวและที่
สาธารณะ งบประมาณ 110,000 บาท เบิกจ่าย 54,000 บาท 

5. โครงการกวาดบ้าน  ท าความสะอาดเมือง  (Big Cleaning Day) งบประมาณ 4,000 
บาท(โอนเงินเพิ่ม 20,000 บาท) เบิกจ่าย 1,250.-บาท 

6. โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 ชุด บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม      หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านแหลม  งบประมาณ 500,000 บาท ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการ
ออกแบบโครงการใดๆ 

2. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพ่ีพินิจ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้าน
แหลม ยังไม่ ได้ด าเนินการ เนื่ องจากอยู่ ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้
ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ด าเนินการ 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้าน
นายส าเนียงรุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4. โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 11- 001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3176) ตั้งแต่ช่วง กม.
12+260 - กม.14+168 หมูที่ 7 ต าบลบ้านแหลม  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การ โทรศัพท์เดิม 
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแหลม ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้ว 

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
บ้านป้าปิ่น หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูป
ตัวยู ซอยเทศบาล 5 จากปากทางด้านถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขต
ที่ดิน นายนิตย์ ภิญโญ (จุดเชื่อมต่อกับซอยเทศบาล 5 เดิม)  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.
ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองวัด ถึงแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม ผู้รับจ้างเข้า
ด าเนินการแล้ว 

9. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณสนามฟุตซอล ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ด าเนินการ 

10.  โครงการขุดลอกคลองน้ าเชี่ยว หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
11.  โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา

ได ้ยังไม่ได้ด าเนินการ 
12.  โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอ่ืนๆ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
13.  โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจาก

ซอยเทศบาล 5  หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแหลม  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
14.  โครงการจัดท าโครงเหล็กส าหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแหลม  ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ 
15.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 

2  ต าบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ด าเนินการ 
16.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝา บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม – ถนน

หน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 -  หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
17.  โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ฝั่งโรงรถจักรยานยนต์ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล

บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 500,000 บาท อยู่ในขั้นตอนของ
พัสดุฯ 

18.  โครงการค่าจ้างออกแบบค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล หรือบุคคล 
ภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 150,000 บาท ยังไม่มีการจ้าง
ออกแบบโครงการใดๆ 

19.  โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น11-001  (สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3176) ตั้งแต่  ช่วง กม.
12+260–กม.14+168 หมูที่ 7 ต าบล      บ้านแหลม งบประมาณ  1,200,000 
บาท (เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ) อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า TOR 

20.  โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพ่ีพินิจ หมู่ที่ 2 ต าบล
บ้านแหลม งบประมาณ 950,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้
ประกอบ การขออนุญาตใช้พื้นที่ด าเนินการ 

21.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนาย
ธนวัฒน์  เรืองไพศาลบ ารุง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 950,000 บาท ไม่
สามารถด าเนินการได้ทันเวลาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) 
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22.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การโทรศัพท์เดิม 
หมู่ที่ 4 ต าบล      บ้านแหลม งบประมาณ 250,000 บาท เบิกจ่าย 225,000 บาท 

23.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
บ้านป้าปิ่น หมู่ที่  1 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 220,000 บาท ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันเวลาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (โค
วิด-19) 

24.  โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา
ได ้งบประมาณ50,000 บาท ยังไม่มีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

25. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอ่ืนๆ งบประมาณ 50,000 บาท ยังไม่มีการ
จ้างออกแบบโครงการใดๆ 

26. โครงการจัดท าโครงเหล็กส าหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแหลม 
งบประมาณ       50,000 บาท(ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561) อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

27. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝา บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม – ถนน
หน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม งบประมาณ 120,000 บาท 
(ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561) ยกเลิกโครงการเนื่องจาก
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้วงเงินค่าก่อสร้างสูงขึ้นจากที่
ประมาณการไว้จากเดิม จึงไม่มีผู้ รับจ้างรายใดสามารถด าเนินการได้ในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอล บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม    

หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม  อยู่ระหว่างข้ันตอนการออกแบบ และประเมินราคาก่อสร้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการเข้าวัดท าบุญน้อมร าลึกในพระมหา-กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 5,000 บาท เบิกจ่าย 3,500 บาท 
2. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ของจังหวัดและของอ าเภอ งบประมาณ 

30,000 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,510 บาท 
3. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณ  15,000 บาท (เงินอุดหนุน อปท.) เบิกจ่าย 15,000 บาท 
4. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ งบประมาณ 7,000 บาท (เงินอุดหนุน ส่วน

ราชการ) ยังไม่ได้เบิกจ่าย รอหนังสือสั่งการ 
5. โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  งบประมาณ 15,000  บาท (เงินอุดหนุน ส่วนราชการ) ยังไม่ได้
เบิกจ่าย รอหนังสือสั่งการ 
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6. โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้  งบประมาณ 10,000 บาท เบิกค่าอุปกรณ์   
7,290 บาท 

7. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
8. โครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลบ้านแหลม  งบประมาณ 

130,000 บาท เบิกจ่าย 84,750 บาท 
9. โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ 

งบประมาณ  20,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

10. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 6  งบประมาณ 500,000 บาท 
อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

11. โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน (ส านักปลัด) งบประมาณ 40,000 บาท 
เบิกจ่าย 5,775 บาท 

12. โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการ
จมน้ า ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ส านักปลัด) งบประมาณ 25,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการขั้นตอนค้นหาจุดเสี่ยงใน
ชุมชนเพ่ิมเติม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน งบประมาณ 20,000  บาท  

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
แผนงานการศึกษา 
1. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 – 6 งบประมาณ 30,000 บาท ใช้

ไป  29,935 บาท 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET งบประมาณ 54,000 บาท ยังไม่ได้

ด าเนินการ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด-19 

3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 40,000 บาท เลื่อน
การจัดโครงการไปก่อนเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด-19 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษา งบประมาณ 130,000 บาท เลื่อนการจัดโครงการไปก่อนเพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

5. โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา งบประมาณ 40,000 
บาท ยังไม่ได้ด าเนินการเลื่อนการจัดโครงการไปก่อนเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

6. โครงการพัฒ นาการสมวัย  ใส่ ใจลู กรัก  งบประมาณ  28 ,000  บาท  ใช้ ไป         
27,965 บาท 
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7. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ งบประมาณ 6,000 บาท เลื่อนการ
จัดโครงการเนื่องจากอยู่ใกล้ปิดภาคเรียน นักเรียนเริ่มมาน้อยการจัดโครงการจึงไม่เต็ม
ศักยภาพคาดว่าผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 2,544,793 บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,005,052.10 บาท 

9. โค รงก ารอ าห าร เส ริ ม (น ม ) งบ ป ระม าณ  2,446,987 บ าท  เบิ ก จ่ าย แล้ ว    
1,786,668 บาท 

10. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) งบประมาณ 3,904,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 1,966,580 บาท 

11. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ 
งบประมาณ     120,000 บาท ยกเลิกโครงการเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 

12. โครงการผักบ้านฉัน งบประมาณ 15,000 บาท  ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ 
ศพด.วัดลักษณาราม ที่  พบ 52305.7/ 067ลงวันที่  14 ก.ค.64 แนวทางตาม
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 
16 เม.ย.64 ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
เพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

13. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา
ราม งบประมาณ  70,000 บาท  ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ศพด.วัด
ลักษณาราม ที่ พบ 52305.7/ 170 ลงวันที่ 13 ก.ค.64 แนวทางตามประกาศ
จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 8 ก.ค.64 เรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบ าด ของ โรค ติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน่ า  2019 (COVID-19) ใน โร ง เรี ย น แล ะ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 3) 

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.สนับสนุนอาหาร
กลางวัน งบประมาณ 1,402,900 บาท  เบิกจ่าย 879,920 บาท  2.สนับสนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น งบประมาณ 300,600 บาท 
เบิกจ่าย 174,780 บาท  3.สนับสนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) งบประมาณ 7,000 บาท ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ 316,213 บาท  เบิกจ่าย 206,739  บาท  5.
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 375,700 บาท 
เบิกจ่าย 260,100 บาท  6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (3-5 ปี) งบประมาณ 142,380 บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

15. โครงการหนูน้อยสดใส ห่ างไกลยาเสพติด งบประมาณ 15,000 บาท ใช้ ไป 
8,147.20 บาท  
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16. โ ค ร ง ก า ร อ า ห า ร แ ส ริ ม  (น ม )  ง บ ป ร ะ ม า ณ  2,446,984 บ า ท  ใช้ ไ ป      
2,367,333.94 บาท 

17. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) งบประมาณ 3,904,000 บาท ใช้ไป 
3,879,620 บาท 

18. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี งบประมาณ 12,600 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุน 
ด าเนินการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย 

19. โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยร าชนารี 
งบประมาณ 63,000 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 
58,000 บาท 

20. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  งบประมาณ 
120,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป) ยังไม่ได้ด าเนินการไม่มีผู้สมัคร 

21. โครงการจ้างบริการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง 
งบประมาณ 432,000 บาท  โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ  เบิกจ่าย 215,700 บาท 

22. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 105,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ 

23. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณ 180,000 บาท (เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 
ระลอกใหม ่

24. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย  งบประมาณ 
19,010 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
Covid-19 ระลอกใหม ่

25. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค งบประมาณ 61,200 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
เบิกจ่าย 25,500 บาท  

26. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมาณ 11,250 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหลม ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

27. โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ งบประมาณ 100,000 บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม เบิกจ่าย 71,750 บาท 

28. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา งบประมาณ 12,000 บาท โครงการที่ด าเนินการ
เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ด าเนินการแล้ว  
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29. โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมาณ 5,000 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุการเกษตรและวัสดุ
ก่อสร้าง  เบิกจ่าย 2,425  บาท 

30. โครงการน้ าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติสะอาด ปลอดภัย งบประมาณ 10,000 บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด าเนินการแล้ว 

31. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท  งบประมาณ 20,000 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ด าเนินการแล้ว  

32. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน งบประมาณ 5,000 บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ด าเนินการแล้ว 

แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการจ้างบริการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง 

งบประมาณ  432,000 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ ใช้ไป 206,400.-บาท 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 105,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
11,550.-บาท 

3. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน งบประมาณ 16,200 ยัง
ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 

4. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย งบประมาณ 
19,010 บาท โครงการที่ด าเนินการ เบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
Covid-19 

5. โครงการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  งบประมาณ  38,950 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เบิกจ่าย 34,242.-บาท 

6. โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ งบประมาณ 100,000 บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม เบิกจ่าย 28,250 บาท 

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค งบประมาณ 61,200 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหลมรวม
เป็นเงิน  เบิกจ่าย 30,600 บาท 

8. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมาณ 11,250 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ยัง
ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19  

9. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณ  180,000 บาท (เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
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10. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  งบประมาณ 
120,000 บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป) ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มีผู้สมัคร 

11. โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร  งบประมาณ 
30,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 

12. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท  งบประมาณ  20,000 บาท โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย 17,398.20 บาท 

13. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน งบประมาณ 5,000 บาท 
โครงการที่ ด า เนินการเบิกจ่ ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์  เบิ กจ่ าย    
4,087.40 บาท 

14. โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร งบประมาณ  6,000 บาท 
โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริการรวม  เบิกจ่าย     
5,500 บาท 

15. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี งบประมาณ 12,600 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุนเป็น
เงิน  เบิกจ่าย 6,300 บาท 

16. โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
งบประมาณ 63,000  บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 
58,000 บาท   

17. โครงการน้ าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย งบประมาณ 10,000 บาท 
โครงการที่ ด า เนินการเบิกจ่ ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เบิ กจ่ าย    
8,388.80 บาท 

18. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา งบประมาณ 12,000 บาท โครงการที่ด าเนินการ
เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย 
7,800 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการจ้างบริการซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 

งบประมาณ 216,000 บาท เบิกจ่าย 108,000 บาท 
2. โครงการจ้างบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล งบประมาณ 

108,000 บาท เบิกจ่าย 54,000 บาท 
3. โครงการจ้างบริการซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 

งบประมาณ 216,000 บาท เบิกจ่ายรวม 107,100 บาท 
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4. โครงการจ้างบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล  งบประมาณ 
108,000 บาท เบิกจ่ายรวม 54,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล งบประมาณ 

50,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2. โครงการครอบครัวอบอุ่น งบประมาณ 15,000 บาท 
3. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท รวมเบิกจ่าย 2,960 บาท 
4. โครงการทบทวนละจัดท าแผนชุมชน  งบประมาณ  15,000 บาท เบิกจ่ายรวม 

12,050 บาท 
5. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน  งบประมาณ 10,000 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก งบประมาณ  10,000 บาท  

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
7. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายส าคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและ

สวัสดิการภาครัฐ งบประมาณ 33,000 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน  งบประมาณ  130,000  บาท ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
2. โครงการนันทนาการเพ่ือประชาชน  งบประมาณ  40,000 บาท ยกเลิกการจัด

โครงการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด-19 

3. โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ งบประมาณ 60,000 บาท ยกเลิก
การจัดโครงการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด-19 

4. โครงการสภาเด็กเพ่ือนช่วยเพ่ือน งบประมาณ  10,000 บาท ยกเลิกการจัดโครงการ
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ         
โรคโควิด-19 

5. โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย งบประมาณ 30,000 บาท ยกเลิกการ
จัดโครงการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 

6. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ  150,000 บาท ยกเลิกการจัด
โครงการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด-19 

7. โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ งบประมาณ 20,000 บาท ใช้ไป  19,150 บาท 
8. โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง  งบประมาณ  100,000 บาท ใช้ ไป       

31,050 บาท 
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9. โครงการส่งเสริมความกตัญญต่อผู้สูงอายุ งบประมาณ 73,000 บาท ยกเลิกการจัด
โครงการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด-19 

10. โครงการจัดกิจกรรมงานร่วมงานพระนครคีรีอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ 40,000 บาท(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) ใช้ไป  40,000 บาท 

11. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาค
กลางและระดับประเทศ  งบประมาณ 50,000 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน   งบประมาณ  130,000  บาท  ยกเลิก

โครงการตามบันทึกข้อความ งานกีฬาและนันทนาการ ที่ พบ 52305.2/065 ลง
วันที่ 26 เม.ย.64 แนวทางตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 
เม.ย.64 เรื่อง การปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 

2. โครงการนันทนาการเพ่ือประชาชน งบประมาณ 40,000 บาท  ยกเลิกโครงการตาม
บันทึกข้อความ งานกีฬาและนันทนาการ ที่ พบ 52305.2/065 ลงวันที่ 26 เม.ย.
64 แนวทางตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง การ
ปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 

3. โครงการสภาเด็กเพ่ือนช่วยเพ่ือน  งบประมาณ 10,000 บาท ยกเลิกโครงการตาม
บันทึกข้อความ งานกีฬาและนันทนาการ ที่ พบ 52305.2/059 ลงวันที่ 20 เม.ย.
64 แนวทางตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง การ
ปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 

4. โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย งบประมาณ 30,000 บาท ยกเลิก
โครงการตามบันทึกข้อความ งานกีฬาและนันทนาการ ที่ พบ 52305.2/068 ลง
วันที่ 28 เม.ย.64 แนวทางตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 
เม.ย.64 เรื่อง การปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 

5. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา งบประมาณ 25,000 บาท ยกเลิกโครงการตาม
บันทึกข้อความ งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ที่ พบ 52305.5/128 ลง
วันที่ 13 ก.ค..64 แนวทางตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 
เม.ย.64 เรื่อง การปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและการปรับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19  

6. โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน งบประมาณ 80,000 บาท(เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)อ าเภอบ้านแหลมไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” 
ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2564 

แผนงานงบกลาง 
1. โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 100,000  บาท เบิกจ่าย 

100,000 บาท 
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2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 20,103,600 บาท เทศบาลต าบลบ้านแหลม  
ยกเลิกการจ่ายเงินเนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานจัดสรรจ่ายเงินเอง 

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 4,219,200  บาท  เทศบาลต าบลบ้านแหลม  
ยกเลิกการจ่ายเงินเนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานจัดสรรจ่ายเงินเอง 

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 522,000 บาท  เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ยกเลิก
การจ่ายเงินเนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานจัดสรรจ่ายเงินเอง 

5. โครงการเบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ   งบประมาณ  20 ,103 ,600   บาท เบิ กจ่ าย   
9,645,500 บาท 

6. โค รงการ เบี้ ย ยั งชี พ คน พิ การ  งบ ป ระมาณ  4 ,2 1 9 ,2 0 0  บ าท  เบิ ก จ่ าย     
1,824,800 บาท 

7. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 522,000 บาท เบิกจ่าย 250,000 บาท 
8. โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 

100,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการส านักงานร่มรื่น งบประมาณ 10,000 บาท เบิกจ่าย 7,200 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ าเพชรบุรี  งบประมาณ  5,000  บาท  โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เบิกจ่าย 4,708    บาท 
2. โครงการธนาคารต้นไม้ งบประมาณ 4,000 บาท  โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายใน

วัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง เบิกจ่าย 3,900  บาท 
3. โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมาณ 5,000 บาท  โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ , วัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. โครงการน้ ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองที่ใสสะอาด  งบประมาณ 
2,000 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการและวัสดุ
งานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 2,000 บาท 

5. โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ าเพชรบุรี งบประมาณ 10,000 บาท รวมเบิกจ่าย
เป็นเงิน  8,740 บาท 

6. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี งบประมาณ 85,000 บาท  ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

7. โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ าเพชรบุรี  งบประมาณ 10,000 บาท  เบิกจ่าย     
875 บาท 

8. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ าเพชรบุรี  งบประมาณ 5,000 บาทโครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ด าเนินการแล้ว 

9. โครงการน้ ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองที่ใสสะอาด  งบประมาณ  
2,000 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้ซึ่งบริการและวัสดุงาน
บ้านงานครัว  ด าเนินการแล้ว 
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10. โครงการปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา งบประมาณ  3,000 บาท โครงการ
ที่ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุการเกษตร  เบิกจ่าย 3,000 บาท 

11. โครงการธนาคารต้นไม้ งบประมาณ 4,000 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุ
การเกษตรและวัสดุก่อสร้าง  เบิกจ่าย 3,900 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ งบประมาณ 8,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ

เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19  
2. โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ งบประมาณ 10,000 บาท 

เบิกจ่าย 8,526 บาท 
3. โครงการรณรงค์ท้ิงสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน งบประมาณ 2,000 บาท โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย 900 บาท 
4. โครงการผ้าป่าขยะ งบประมาณ 2,000 บาท ไม่ได้มีการเบิกจ่าย 
5. โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ 7,000 บาท เบิกจ่าย 

5,460 บาท 
6. โครงการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ 6,000 บาท โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุการเกษตร เบิกจ่าย 6,000 บาท 
7. โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะ  งบประมาณ 

3,996,000 บาท  โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
รวมเบิกจ่าย 1,983,000 บาท 

8. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน าไปก าจัด งบประมาณ  1,000,000 
บาท  (ครั้งที่ 1 500,000 บาท) อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

9. โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะ  งบประมาณ 
3,996,000 บาทโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
เบิกจา่ย 1,980,900  บาท 

10. โค รงก ารจ้ า ง เห ม าบ ริ ก ารขน ย้ าย ข ยะมู ล ฝ อย น า ไป ก าจั ด  งบ ป ระม าณ       
1,000,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 

11. โครงการผ้าป่าขยะ งบประมาณ 2,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 
12. โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์  งบประมาณ 7,000 บาท ด าเนินการ

แล้ว 
13. โครงการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณ  6,000 บาท โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่ายในวัสดุการเกษตร ด าเนินการแล้ว 
14. โครงการรณรงค์ท้ิงสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน งบประมาณ 2,000 บาท โครงการที่

ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย 900 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการขุดลอกคลองน้ าเชี่ยว หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 235,100 บาท 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

งบประมาณ 800,000 บาทเบิกจ่าย 683,682 บาท 
2. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและบริเวณ

โดยรอบ งบประมาณ 324,000 บาท  รวมเบิกจ่าย 158,700 บาท 
3. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการน าไปสู่

การประพฤติ ปฏิบัติและผลประโยชน์ทับซ้อน งบประมาณ 10,000 บาท  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอ่ืนๆ งบประมาณ 50,000 บาท  ตั้งเพ่ือ
รองรับการออกแบบโครงการ 

5. โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา
ได ้งบประมาณ 50,000 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6. โครงการให้ความรู้แก่คณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล งบประมาณ    
10,000 บาท  ยกเลิกโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 

7. โครงการจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและบริเวณ
โดยรอบ งบประมาณ324,000 บาท เบิกจ่าย 134,700 บาท 

8. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 
800,000 เบิกจ่าย 656,300 บาท 

9. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและทัศนศึกษาดูงาน 
งบประมาณ 500,000 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

10. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอ่ืนๆ  งบประมาณ 10,000 บาท  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

11. โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา
ได ้งบประมาณ50,000 บาท 

12. โครงการกิจกรรม5 ส งบประมาณ 2,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการจัดท าประกันภัยรถบรรทุกน้ าดับเพลิง งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 

10,869.06 บาท 
แผนงานการศึกษา 
1. โครงการทบทวนแผนพัฒ นาการศึ กษา  งบประมาณ  20,000 บาท   ใช้ ไป      

19,825 บาท 
2. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์จ านวน  4 อัตรา งบประมาณ  533,000 บาท  แล้ว  
215,400  บาท 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 15,000  บาทเบิกจ่าย 13,450 บาท 
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4. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
งบประมาณ 10,000 บาทใช้ไป  9,995 บาท 

5. โครงการก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหล มหลังที่  3 
งบประมาณ 3,600,000 บาทอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และประเมินราคา
ก่อสร้าง 

6. โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา
ได ้งบประมาณ 30,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอ่ืนๆ งบประมาณ  200,000 บาท ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

8. โครงการจัดท าประกันภัยรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียน งบประมาณ 20,000 บาท ใช้ไป 
9,063.97  บาท 

9. โครงการจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ ง 4 ศูนย์ จ านวน 4 อัตรา งบประมาณ 216,000 บาท ผู้รับจ้างเข้า
ด าเนินการแล้ว 

10. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
งบประมาณ 10,000 บาท ใช้ไป 9,995 บาท 

11. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลมหมู่
ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 880,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 

12. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่  7 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 
2,850,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 

13. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ 220,000 บาท 

14. โครงการจัดตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ส าหรับสัญญาแบบปรับราคา
ได ้งบประมาณ30,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 

15. โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอ่ืนๆ งบประมาณ 200,000 บาท ใช้ไป 
125,000 บาท 

16. โครงการถมหินผุ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่  7 ต าบลบ้านแหลม 
งบประมาณ 300,000 บาท กันเงิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

17. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม หลังที่ 3 
งบประมาณ 3,600,000 บาท กันเงิน ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการจัดท าประกันภัยรถยนต์ (รถขยะและรถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้ าและรถเก็บ

ขนกิ่งไม้)งบประมาณ 60,000 บาท โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ เบิกจ่าย 55,102.86 บาท 

ประเภทครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 7 งบประมาณ 500,000 บาท อยู่ใน

ขั้นตอนของพัสดุฯ 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   แผนงานการศึกษา 

1. ชั้นไม้วางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก งบประมาณ 14,700 บาท (ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอด าเนินการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หลังที ่2 และหลังที่ 3 

2. ถังน้ าส เตนเลส  งบประมาณ  18,100 บาท (ตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ ) ใช้ ไป      
16,500 บาท 

3. เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (ระบบ Inverter) 
จ านวน  5 เครื่อง งบประมาณ 277,000 บาท (กันเงิน) ใช้ไป  271,000 บาท 

4. พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว จ านวน 33 ตัว งบประมาณ 99,000 บาท (กันเงิน)  ใช้ไป  
92,500 บาท 

5. พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว จ านวน 57 ตัว งบประมาณ 171,000 บาท (กันเงิน) ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังที่ 
2 และ หลังที่ 3 

6. โต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า จ านวน 30 ตัวๆ งบประมาณ 147,000 บาท (กันเงิน)  
ใช้ไป   92,400 บาท 

7. เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน  120 ตัว งบประมาณ 102,000 บาท ใช้ไป   52,800 บาท 
8. พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว งบประมาณ 171,000 บาท กันเงินอยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 
9. เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (ระบบInverter) 

งบประมาณ  387,800 บาท ใช้ไป 379,400  บาท 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

   แผนงานการศึกษา 
1. เครื่องปั๊มน้ า งบประมาณ 9,900 บาท (ตั้งจ่ายตามรายการใหม่) ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังที่ 2 และ หลังที่ 3 
2. เครื่องปั๊มน้ า งบประมาณ 19,800 บาท ใช้ไป  19,400  บาท 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

   แผนงานการศึกษา 
1. เครื่องเล่น งบประมาณ 240,000 บาท  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ด าเนินการแล้ว 
2. โครงการ SMART CLASSROOM งบประมาณ  300,970.87 บาท กัน เงิน (เงิน

อุดหนุน) ใช้ไป    299,940  บาท 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   แผนงานการศึกษา 
1. โต๊ะวางของสเตนเลส จ านวน 12 ตัว งบประมาณ 54,000 บาท (กันเงิน)  ใช้ไป  

52,800 บาท 
2. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ีสเตนเลสจ านวน 20 ตัว งบประมาณ 264,000 บาท (กันเงิน)

ใช้ไป 258,000 บาท 
3. เครื่องกรองน้ า งบประมาณ 21,000  บาท  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ด าเนินการแล้ว 
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ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   แผนงานสาธารณสุข 

1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  จ านวน 1  คัน งบประมาณ 854,000 
บาท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 
2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ านวน

ทั้งหมด 40 โครงการ   เป็นเงิน 28,971,900 บาท 
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงิน

อุดหนุนทั่วไป จ านวนทั้งหมด 22 โครงการ เป็นเงิน 8,051,500  บาท 
3. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ เป็นเงิน 686,220  บาท 
4. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน 1,072,500 บาท 
5. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5  โครงการ เป็นเงิน 

5,615,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ านวน

ทั้งหมด 96 โครงการ    เป็นเงิน 46,232,940 บาท 
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงิน

อุดหนุนทั่วไป จ านวนทั้งหมด 80 โครงการ เป็นเงิน 38,302,685 บาท 
3. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 36 โครงการ เป็นเงิน 30,392,455  บาท 
4. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 44  โครงการ เป็นเงิน 

2,102,340 บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ านวน
ทั้งหมด 22 โครงการ    เป็นเงิน 7,664,000 บาท 

2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และ เงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวนทั้งหมด 17 โครงการ เป็นเงิน 5,785,100 บาท 

3. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  11  โครงการ เป็นเงิน 4,016,109.00 บาท 
4. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6  โครงการ เป็นเงิน 

1,730,100 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์กร 
1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ านวน

ทั้งหมด 35 โครงการ    เป็นเงิน 8,317,000 บาท 
2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงิน

อุดหนุนทั่วไป จ านวนทั้งหมด 24  โครงการ เป็นเงิน  6,490,000  บาท 






