


เรื่อง     รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564      

เรียน     ประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 

  ตำมที่นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนแหลม  ได้แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  เมื่อวันที่  
11  พฤษภำคม  2564  ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำเทศบำล  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำที่เหมำะสมในพ้ืนที่  ได้แก่ 
  นโยบายหลัก  
  (1) พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมให้ได้มำตรฐำน 
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
  (2) สนับสนุนและประสำนควำมร่วมมือทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชน  และประชำชน
ในกำรขับเคลื่อนพัฒนำท้องถิ่น 
  (3) ปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ของเทศบำล ด้ำนกำรจัดเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม  ให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
  (4) ส่งเสริมสนับสนุนกำรสังคมสงเครำะห์ โดยเฉพำะเด็ก สตรี คนชรำ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้ประสบภัย 
  (5) มุ่งเน้นกำรบริกำรเชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและควำม       พึง
พอใจแก่ประชำชน  
  (6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของชุมชนทุกชุมชน เพ่ือเป็นแนวร่วมในกำรพัฒนำ
เทศบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (7) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนเทศบำลโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
  (8) ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทั้งพัฒนำ
เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีควำมเหมำะสมเพียงพอและทันสมัย  เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (9) ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้กับเด็ก เยำวชน และประชำชน 
  (10) ด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม ให้ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง 
ปรำศจำกโรคภัย รวมถึงกำรป้องกันโรคต่ำงๆ และส่งเสริมอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภำพที่ดี  
 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1 เร่งพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ได้แก่ ถนน สะพำน ไฟฟ้ำ ท่อระบำยน้ ำ      

รำงระบำยน้ ำ ตลอดจนกำรขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น  
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.2 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนำควำมพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้ำน ทั้ง

ทัศนศึกษำ ตลอดจนสนับสนุนกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตเทศบำล 
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2.3 จัดให้มีสนำมกีฬำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยำวชนและ

ประชำชนได้ออกก ำลังกำย  และพัฒนำกำรเล่นกีฬำประเภทต่ำงๆ และสนับสนุนอุปกรณ์กำรออกก ำลังกำย  
และกำรกีฬำให้ทุกชุมชน  ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละชุมชน  รวมถึงกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำและจัดกำร
แข่งขันในระดับต่ำงๆ  

2.4 จัดบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำน  ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน  รวมทั้งกำร
ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  วันส ำคัญทำง
ศำสนำ  และวันส ำคัญของชำติ  เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

2.6 ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนอย่ำงทั่วถึง 

2.7 จัดสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์  ที่มีคุณสมบัติตำมระเบียบ
ก ำหนดอย่ำงทั่วถึง 

2.8 สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสทุกกลุ่ม  เพศ  วัย  ให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐำนต ำม
รัฐธรรมนูญ  และเข้ำถึงบริกำรจำกรัฐอย่ำงเท่ำเทียม  เป็นธรรม 

2.9 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ  เพื่อส่งเสริมสุขภำพ  สันทนำกำร  และกำรรวมกลุ่ม 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพและกำรฝึกอบรมอำชีพสำขำต่ำงๆ   ตำมควำมต้องกำรของ

ชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  กำรแปรรูปอำหำรทะเล  ตลอดจนกำรจัดศูนย์ OTOP  
3.2 ส่งเสริมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงตำมศักยภำพชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งแบบ

ยั่งยืน 
3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรประมง และกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ 

 

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 จัดให้มีระบบก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภำพ และจัดให้มีภำชนะรองรับ

ขยะและสิ่งปฏิกูลตำมหลักสุขำภิบำลอย่ำงพอเพียง ตลอดจนรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงเดินเท้ำ และที่
สำธำรณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอำด  สวยงำม  

4.2 รณรงค์ให้ประชำชนเห็นคุณค่ำและมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในชุมชนให้ร่มรื่น   เขียวขจี  สวยงำม  สะอำด  และจัดให้มีสถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกก ำลังกำยของชุมชน 
 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
5.1 เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรงำนของเทศบำลใน

รูปแบบต่ำงๆ  
5.2 จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน  โดยกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำ

ใช้ในกำรบริกำรประชำชน 
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5.3 สร้ำงกลไก  หรือช่องทำง  ให้ประชำชนเข้ำถึง รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรได้
โดยสะดวกยิ่งขึ้น  และจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำร  ผลงำน  กิจกรรม  และกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำล 

  เนื่องจำกพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  มำตรำ ๔๘  
ทศ บัญญัติให้นำยกเทศมนตรี  จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลเป็น
ประจ ำทุกปี  และรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนให้ประกำศไว้โดยเปิดเผยที่ส ำนักงำนเทศบำลด้วย  

  เทศบำลต ำบลบ้ ำนแหลม  ได้ จั ดท ำรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนประจ ำปี  พ .ศ .25 64   
ตำมนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ   
พร้อมนี้ 
 

     ขอแสดงควำมนับถือ 

 
     (นำยวัน   เมฆอัคคี) 
                     นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนแหลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงกำรถนนสวยงำม ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดกำรประชุมฯ เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำร
จัดท ำโครงกำรได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ(โควิด-19) 

2. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงดูแลรักษำต้นไม้เกำะกลำงถนน ทำงเท้ำและพ้ืนที่สีเขียวและที่สำธำรณะ     
ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 เบิกจ่ำย 54,000 บำท 

3. โครงกำรกวำดบ้ำนท ำควำมสะอำดเมือง (Big Cleaning Day) โอนเพ่ิม 20,000 บำท ไตรมำสที่ 1 และ  
ไตรมำสที่ 2 เบิกจ่ำย 5,500 บำท 

4. โครงกำรจ้ำงบริกำรบ ำรุงดูแลรักษำต้นไม้เกำะกลำงถนน ทำงเท้ำและพ้ืนที่สี เขียวและที่สำธำรณะ  
งบประมำณ 110,000 บำท เบิกจ่ำย 54,000 บำท 

5. โครงกำรกวำดบ้ำน  ท ำควำมสะอำดเมือง  (Big Cleaning Day) งบประมำณ 4,000 บำท(โอนเงินเพ่ิม 
20,000 บำท) เบิกจ่ำย 1,250.-บำท 

6. โครงกำรติดตั้งไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 10 ชุด บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม      
หมู่ที่ 7  ต ำบลบ้ำนแหลม  งบประมำณ 500,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงกำรค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำจ้ำงควบคุมงำนที่ จ่ ำยให้แก่ เอกชน นิติบุ คคลหรือบุคคลภำยนอก  

เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกยังไม่มีกำรออกแบบโครงกำรใดๆ 
2. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้ำงบ้ำนพ่ีพินิจ หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อใช้ประกอบกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ด ำเนินกำร 
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้ำนนำยส ำเนียง   

รุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 ต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
4. โครงกำรจ้ำงออกแบบก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 11- 001 

(สำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข3176) ตั้ งแต่ช่ วง กม.12+260 - กม.14+168 หมูที่  7 ต ำบล 
บ้ำนแหลม  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

5. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ำมองค์กำร โทรศัพท์เดิม หมู่ที่  4 ต ำบล       
บ้ำนแหลม ผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินกำรแล้ว 

6. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอยบ้ำนป้ำปิ่น หมู่ที่ 1 
ต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

7. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบำล 5 
จำกปำกทำงด้ำนถนนเพชรบุรี-บ้ำนแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขตที่ดิน นำยนิตย์ ภิญโญ (จุดเชื่อมต่อกับซอย
เทศบำล 5 เดิม)  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

8. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ตั้งแต่เชิงสะพำนข้ำม
คลองวัด ถึงแม่น้ ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต ำบลบ้ำนแหลม ผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินกำรแล้ว 
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9. โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. บริเวณสนำมฟุตซอล ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 
ต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

10.  โครงกำรขุดลอกคลองน้ ำเชี่ยว หมู่ที่ 5 ต ำบลบ้ำนแหลม  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
11.  โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับสัญญำแบบปรับรำคำได้ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
12.  โครงกำรจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
13.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจำกซอยเทศบำล 5           

หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนแหลม  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
14.  โครงกำรจัดท ำโครงเหล็กส ำหรับติดป้ำยประชำสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนแหลม  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
15.  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ำมโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่  2  ต ำบล  

บ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
16.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงฝำ บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้ำร้ำน CJ บ้ำนแหลม – ถนนหน้ำโรงเรียนวัด       

ในกลำง หมู่ที่ 3 -  หมู่ที่ 4 ต.บ้ำนแหลม  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
17.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนค.ส.ล.ฝั่งโรงรถจักรยำนยนต์ บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 

ต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 500,000 บำท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 
18.  โครงกำรค่ำจ้ำงออกแบบค่ำจ้ำงควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชนนิติบุคคล หรือบุคคล ภำยนอก เพ่ือให้ได้มำซึ่ง

สิ่งก่อสร้ำง งบประมำณ 150,000 บำท ยังไม่มีกำรจ้ำงออกแบบโครงกำรใดๆ 
19.  โครงกำรจ้ำงออกแบบก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต รหัสทำงหลวงท้องถิ่น11-001  

(สำยทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3176) ตั้งแต่  ช่วง กม.12+260–กม.14+168 หมูที่ 7 ต ำบล      
บ้ำนแหลม งบประมำณ  1,200,000 บำท (เบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร) อยู่ในขั้นตอนกำร
รวบรวมข้อมูลรำยละเอียดเพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ TOR 

20.  โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้ำงบ้ำนพ่ีพินิจ หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 
950,000 บำท อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อใช้ประกอบ กำรขออนุญำตใช้พื้นที่ด ำเนินกำร 

21.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้ำนนำยธนวัฒน์  เรืองไพศำล
บ ำรุง หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 950,000 บำท ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันเวลำเนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) 

22.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงฝำรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ำมองค์กำรโทรศัพท์เดิม หมู่ที่ 4 ต ำบล      
บ้ำนแหลม งบประมำณ 250,000 บำท เบิกจ่ำย 225,000 บำท 

23.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอยบ้ำนป้ำปิ่น หมู่ที่ 1 
ต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 220,000 บำท ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันเวลำเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  (โควิด-19) 

24.  โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับสัญญำแบบปรับรำคำได้  งบประมำณ
50,000 บำท ยังไม่มีโครงกำรที่ต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
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25.  โครงกำรจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ งบประมำณ 50,000 บำท ยังไม่มีกำรจ้ำงออกแบบโครงกำร
ใดๆ 

26.  โครงกำรจัดท ำโครงเหล็กส ำหรับติดป้ำยประชำสัมพันธ์ หมู่ที่  3 ต ำบลบ้ำนแหลม  งบประมำณ       
50,000 บำท(ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561) อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

27. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงฝำ บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้ำร้ำน CJ บ้ำนแหลม – ถนนหน้ำโรงเรียนวัดใน
กลำง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ต.บ้ำนแหลม งบประมำณ 120,000 บำท (ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2561) ยกเลิกโครงกำรเนื่องจำกวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง มีกำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้
วงเงินค่ำก่อสร้ำงสูงขึ้นจำกที่ประมำณกำรไว้จำกเดิม จึงไม่มีผู้รับจ้ำงรำยใดสำมำรถด ำเนินกำรได้ในวงเงิน
งบประมำณท่ีตั้งไว้ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบสนำมฟุตซอล บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ที่  7 ต ำบล 

บ้ำนแหลม  อยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรออกแบบ และประเมินรำคำก่อสร้ำง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงกำรเข้ำวัดท ำบุญน้อมร ำลึกในพระมหำ -กรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช งบประมำณ 5,000 บำท เบิกจ่ำย 3,500 บำท 

2. โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ ของจังหวัดและของอ ำเภอ งบประมำณ 30,000 บำท รวมเบิกจ่ำย
ทั้งสิ้น 12,510 บำท 

3. โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมำณ  
15,000 บำท (เงินอุดหนุน อปท.) เบิกจ่ำย 15,000 บำท 

4. โครงกำรจัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำร งบประมำณ 7,000 บำท (เงินอุดหนุน ส่วนรำชกำร) ยังไม่ได้
เบิกจ่ำย รอหนังสือสั่งกำร 

5. โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับหมู่บ้ำน ต ำบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
งบประมำณ 15,000  บำท (เงินอุดหนุน ส่วนรำชกำร) ยังไม่ได้เบิกจ่ำย รอหนังสือสั่งกำร 

6. โครงกำรกฎหมำยที่ชำวบ้ำนควรรู้ งบประมำณ 10,000 บำท เบิกค่ำอุปกรณ์ 7,290  บำท 
7. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
8. โครงกำรอบรมชุดจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  งบประมำณ 130,000 บำท เบิกจ่ำย 

84,750 บำท 
9. โครงกำรฝึกอบรมกำรช่วยเหลือและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่ำงๆ  งบประมำณ      

20,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
10. โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบำลระยะท่ี 6 งบประมำณ 500,000 บำท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 
11. โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันอุบัติภัยทำงถนน (ส ำนักปลัด) งบประมำณ 40,000 บำท เบิกจ่ำย 5,775 บำท 
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12. โครงกำรตรวจสอบค้นหำจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยต่ำงๆเช่น อัคคีภัย วำตภัย ภัยจำกกำรจมน้ ำ ภัยจำกมิจฉำชีพ
และกำรเฝ้ำระวังป้องกัน โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน(ส ำนักปลัด) งบประมำณ 25,000 บำท ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรขั้นตอนค้นหำจุดเสี่ยงในชุมชนเพ่ิมเติม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน งบประมำณ 20,000  บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
แผนงานการศึกษา 

1. โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ - เนตรนำรี ป.4 – 6 งบประมำณ 30,000 บำท ใช้ไป  29,935 บำท 
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้สู่ O-NET งบประมำณ 54,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เพ่ือลดปัจจัย

เสี่ยงและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
3. โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งบประมำณ 40,000 บำท เลื่อนกำรจัดโครงกำรไปก่อน

เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
4. โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนพนักงำนครู พนักงำนจ้ำงและผู้ปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำ  งบประมำณ 

130,000 บำท เลื่อนกำรจัดโครงกำรไปก่อนเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด-19 

5. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ  งบประมำณ 40,000 บำท ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรเลื่อนกำรจัดโครงกำรไปก่อนเพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด-19 

6. โครงกำรพัฒนำกำรสมวัย ใส่ใจลูกรัก งบประมำณ 28,000 บำท ใช้ไป  27,965 บำท 
7. โครงกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยเท้ำพ่อ งบประมำณ 6,000 บำท เลื่อนกำรจัดโครงกำรเนื่องจำก

อยู่ใกล้ปิดภำคเรียน นักเรียนเริ่มมำน้อยกำรจัดโครงกำรจึงไม่เต็มศักยภำพคำดว่ำผลสัมฤทธิ์เท่ำที่ควร 
8. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ งบประมำณ 2,544,793 บำท ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว 

1,005,052.10 บำท 
9. โครงกำรอำหำรเสริม(นม) งบประมำณ 2,446,987 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,786,668 บำท 
10. โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(สพฐ.) งบประมำณ 3,904,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,966,580 บำท 
11. โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคกลำง และระดับประเทศ  งบประมำณ     

120,000 บำท ยกเลิกโครงกำรเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 หรือ COVID-19 

12. โครงกำรผักบ้ำนฉัน งบประมำณ 15,000 บำท  ยกเลิกโครงกำร ตำมบันทึกข้อควำม ศพด.วัดลักษณำรำม 
ที่ พบ 52305.7/ 067ลงวันที่ 14 ก.ค.64 แนวทำงตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในสถำกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่  20) ลงวันที่  16 เม.ย.64 ห้ำมใช้อำคำรหรือสถำนที่ของโรงเรียนและ
สถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือกำรท ำกิจกรรมใดๆ ที่มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
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13. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ ของโรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำม งบประมำณ  
70,000 บำท  ยกเลิกโครงกำร ตำมบันทึกข้อควำม ศพด.วัดลักษณำรำม ที่ พบ 52305.7/ 170 ลงวันที่ 
13 ก.ค.64 แนวทำงตำมประกำศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 8 ก.ค.64 เรื่องมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 3) 

14. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 1.สนับสนุนอำหำรกลำงวัน งบประมำณ 
1,402,900 บำท  เบิกจ่ำย 879,920 บำท  2.สนับสนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น 
งบประมำณ 300,600 บำท เบิกจ่ำย 174,780 บำท  3.สนับสนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถิ่น(ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) งบประมำณ 7,000 บำท ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 4.สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
งบประมำณ 316,213 บำท  เบิกจ่ำย 206,739  บำท  5.สนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก งบประมำณ 375,700 บำท เบิกจ่ำย 260,100 บำท  6.สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (3-5 ปี) งบประมำณ 142,380 บำท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

15. โครงกำรหนูน้อยสดใส ห่ำงไกลยำเสพติด งบประมำณ 15,000 บำท ใช้ไป 8,147.20 บำท  
16. โครงกำรอำหำรแสริม (นม) งบประมำณ 2,446,984 บำท ใช้ไป 2,367,333.94 บำท 
17. โครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) งบประมำณ 3,904,000 บำท ใช้ไป 3,879,620 บำท 
18. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ

สุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์  อัคร
รำชกุมำรี  กรมพระศรีส วำงควัฒ นวรขัตติ ย รำชนำรี  งบประมำณ  12 ,600  บำท  โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินอุดหนุน ด ำเนินกำรโดยไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย 

19. โครงกำรชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำม
พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์  อัครรำชกุมำรี กรม
พระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี งบประมำณ 63,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงิน
อุดหนุน เบิกจ่ำย 58,000 บำท 

20. โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  งบประมำณ  120,000 บำท          
(เงินอุดหนุนทั่วไป) ยังไม่ได้ด ำเนินกำรไม่มีผู้สมัคร 

21. โครงกำรจ้ำงบริกำรก ำจัดลูกน้ ำยุ งลำย ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ยุ งโดยกำรฉีดพ่นยุง  งบประมำณ      
432,000 บำท  โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  เบิกจ่ำย 215,700 บำท 

22. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ งบประมำณ 105,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของ Covid-19 ระลอกใหม่ 

23. โครงกำรเงิน อุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  งบประมำณ      
180,000 บำท (เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ยังไม่ด ำเนินกำร
เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ Covid-19 ระลอกใหม่ 

24. โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  งบประมำณ 19,010 บำท โครงกำรที่
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยจำกเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำก
เกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ Covid-19 ระลอกใหม่ 
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25. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพด้วยกำรเต้นแอโรบิค งบประมำณ 61,200 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยจำก
เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  เบิกจ่ำย 25,500 บำท  

26. โครงกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมำณ 11,250 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยจำก
เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

27. โครงกำรป้องกันกำรเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ งบประมำณ 100,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยจำกเงนิกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม เบิกจ่ำย 71,750 บำท 

28. โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำประปำ งบประมำณ 12,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรและวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ด ำเนินกำรแล้ว  

29. โครงกำรเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมำณ 5,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยใน
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรและวัสดุกำรเกษตรและวัสดุก่อสร้ำง  เบิกจ่ำย 2,425  บำท 

30. โครงกำรน้ ำตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติสะอำด ปลอดภัย งบประมำณ 10,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยในวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ด ำเนินกำรแล้ว 

31. โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในร้ำนค้ำอำหำร แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร โรงอำหำรในโรงเรียน
และร้ำนมินิมำร์ท งบประมำณ 20,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์  ด ำเนินกำรแล้ว  

32. โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในตลำดเอกชน งบประมำณ 5,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยในวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  ด ำเนินกำรแล้ว 

แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงกำรจ้ำงบริกำรก ำจัดลูกน้ ำยุ งลำย ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ยุ งโดยกำรฉีดพ่นยุง  งบประมำณ       

432,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ใช้ไป 206,400.-บำท 
2. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ งบประมำณ 105,000 บำท ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 11,550.-บำท 
3. โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพแกนน ำสุขภำพชุมชน  งบประมำณ 16,200 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ Covid-19 
4. โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนำกำรสมวัย งบประมำณ  19,010 บำท โครงกำรที่

ด ำเนินกำร เบิกจ่ำยจำกเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ Covid-19 

5. โครงกำรป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร งบประมำณ 38,950 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยจำก
เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม เบิกจ่ำย 34,242.-บำท 

6. โครงกำรป้องกันกำรเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ งบประมำณ 100,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยจำกเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม เบิกจ่ำย 28,250 บำท 

7. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพด้วยกำรเต้นแอโรบิค งบประมำณ 61,200 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยจำก
เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมรวมเป็นเงิน  เบิกจ่ำย 30,600 บำท 

8. โครงกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน งบประมำณ 11,250 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยจำก
เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของ Covid-19  
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9. โครงกำรเงิน อุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  งบประมำณ       
180,000 บำท (เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข) ยังไม่ได้รับกำร
จัดสรรเงินอุดหนุน 

10. โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  งบประมำณ 120,000  บำท         
(เงินอุดหนุนทั่วไป) ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มีผู้สมัคร 

11. โครงกำรฝึกอบรมสุขำภิบำลอำหำรส ำหรับผู้ประกอบกำรค้ำอำหำร  งบประมำณ 30,000 บำท ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรเนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ Covid-19 

12. โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในร้ำนค้ำอำหำร แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร โรงอำหำรในโรงเรียน
และร้ำนมินิมำร์ท งบประมำณ 20,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย ์เบิกจ่ำย 17,398.20 บำท 

13. โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในตลำดเอกชน งบประมำณ 5,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยในวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เบิกจ่ำย 4,087.40 บำท 

14. โครงกำรประชำสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอำหำร งบประมำณ  6,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรรวม  เบิกจ่ำย 5,500 บำท 

15. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์  อัคร
รำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน  วรขัตติยรำชนำรี งบประมำณ 12,600 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยในเงินอุดหนุนเป็นเงิน  เบิกจ่ำย 6,300 บำท 

16. โครงกำรชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำม
พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระ
ศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี งบประมำณ 63,000  บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินอุดหนุน 
เบิกจ่ำย 58,000 บำท   

17. โครงกำรน้ ำตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอำด ปลอดภัย งบประมำณ 10,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยในวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เบิกจ่ำย 8,388.80 บำท 

18. โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำประปำ งบประมำณ 12,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรและวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เบิกจ่ำย 7,800 บำท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงกำรจ้ำงบริกำรซ่อมแซมดูแลบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำล  งบประมำณ 216,000 บำท 

เบิกจ่ำย 108,000 บำท 
2. โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณูปโภคในเขตเทศบำล งบประมำณ 108,000 บำท เบิกจ่ำย 

54,000 บำท 
3. โครงกำรจ้ ำ งบ ริก ำรซ่ อมแซมดู แลบ ำรุ งรักษ ำไฟ ฟ้ ำส ำธำรณ ะใน เขต เทศบ ำล  งบประมำณ            

216,000 บำท เบิกจ่ำยรวม 107,100 บำท 
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4. โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณูปโภคในเขตเทศบำล งบประมำณ 108,000 บำท เบิกจ่ำย
รวม 54,000 บำท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงกำรฝึกอำชีพระยะสั้นให้แก่ประชำชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบำล งบประมำณ 50,000 บำท ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 
2. โครงกำรครอบครัวอบอุ่น งบประมำณ 15,000 บำท 
3. โครงกำรจัดกิจกรรมพลังชุมชน งบประมำณ 10,000 บำท รวมเบิกจ่ำย 2,960 บำท 
4. โครงกำรทบทวนละจัดท ำแผนชุมชน งบประมำณ 15,000 บำท เบิกจ่ำยรวม 12,050 บำท 
5. โครงกำรจัดกิจกรรมพลังชุมชน  งบประมำณ 10,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
6. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก งบประมำณ  10,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
7. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กฎหมำยส ำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และกำรเข้ำถึงสิทธิและสวัสดิกำรภำครัฐ งบประมำณ 

33,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชน งบประมำณ 130,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
2. โครงกำรนันทนำกำรเพ่ือประชำชน งบประมำณ 40,000 บำท ยกเลิกกำรจัดโครงกำรเพ่ือเป็นกำรป้องกัน

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
3. โครงกำรฝึกทักษะในกำรเล่นกีฬำประเภทต่ำงๆ งบประมำณ 60,000 บำท ยกเลิกกำรจัดโครงกำรเพ่ือเป็น

กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
4. โครงกำรสภำเด็กเพ่ือนช่วยเพ่ือน งบประมำณ  10,000 บำท ยกเลิกกำรจัดโครงกำรเพ่ือเป็นกำรป้องกัน

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
5. โครงกำรสืบสำนกำรอนุรักษ์หัตถกรรมว่ำวไทย งบประมำณ 30,000 บำท ยกเลิกกำรจัดโครงกำรเพ่ือเป็น

กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
6. โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ งบประมำณ  150,000 บำท ยกเลิกกำรจัดโครงกำรเพ่ือเป็นกำร

ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
7. โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เรือองค์ งบประมำณ 20,000 บำท ใช้ไป  19,150 บำท 
8. โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง งบประมำณ 100,000 บำท ใช้ไป  31,050 บำท 
9. โครงกำรส่งเสริมควำมกตัญญต่อผู้สูงอำยุ งบประมำณ 73,000 บำท ยกเลิกกำรจัดโครงกำรเพ่ือเป็นกำร

ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
10. โครงกำรจัดกิจกรรมงำนร่วมงำนพระนครคีรีอ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบประมำณ 40,000 บำท

(เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร) ใช้ไป  40,000 บำท 
11. โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเทศบำลและเมืองพัทยำรอบคัดเลือกภำคกลำงและระดับประเทศ   

งบประมำณ 50,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชน  งบประมำณ 130,000  บำท  ยกเลิกโครงกำรตำมบันทึกข้อควำม 

งำนกีฬำและนันทนำกำร ที่ พบ 52305.2/065 ลงวันที่ 26 เม.ย.64 แนวทำงตำมค ำสั่งจังหวัดเพชรบุรี 
ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง กำรปรับระดับพื้นที่สถำนกำรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและกำรปรับ
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือ COVID-19 

2. โครงกำรนันทนำกำรเพ่ือประชำชน งบประมำณ 40,000 บำท  ยกเลิกโครงกำรตำมบันทึกข้อควำม งำน
กีฬำและนันทนำกำร ที่ พบ 52305.2/065 ลงวันที่ 26 เม.ย.64 แนวทำงตำมค ำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 
583/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง กำรปรับระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและกำรปรับ
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือ COVID-19 

3. โครงกำรสภำเด็กเพ่ือนช่วยเพ่ือน  งบประมำณ 10,000 บำท ยกเลิกโครงกำรตำมบันทึกข้อควำม งำนกีฬำ
และนันทนำกำร ที่ พบ 52305.2/059 ลงวันที่ 20 เม.ย.64 แนวทำงตำมค ำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 
583/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง กำรปรับระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและกำรปรับ
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือ COVID-19 

4. โครงกำรสืบสำนกำรอนุรักษ์หัตถกรรมว่ำวไทย งบประมำณ 30,000 บำท ยกเลิกโครงกำรตำมบันทึก
ข้อควำม งำนกีฬำและนันทนำกำร ที่ พบ 52305.2/068 ลงวันที่ 28 เม.ย.64 แนวทำงตำมค ำสั่งจังหวัด
เพชรบุรี ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง กำรปรับระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและ
กำรปรับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือ COVID-19 

5. โครงกำรจัดงำนแห่เทียนพรรษำ งบประมำณ 25,000 บำท ยกเลิกโครงกำรตำมบันทึกข้อควำม งำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ที่ พบ 52305.5/128 ลงวันที่ 13 ก.ค..64 แนวทำงตำมค ำสั่งจังหวัด
เพชรบุรี ที่ 583/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง กำรปรับระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและ
กำรปรับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือ COVID-19  

6. โครงกำรจัดงำนเปิดโลกทะเลโคลน งบประมำณ 80,000 บำท(เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร)อ ำเภอ  
บ้ำนแหลมไม่ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรจัดงำน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 11 ประจ ำปี 2564 

แผนงานงบกลาง 
1. โครงกำรเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน งบประมำณ 100,000  บำท เบิกจ่ำย 100,000 บำท 
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ งบประมำณ 20,103,600 บำท เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  ยกเลิกกำรจ่ำยเงินเนื่องจำก

กรมบัญชีกลำงเป็นหน่วยงำนจัดสรรจ่ำยเงินเอง 
3. เบี้ยยังชีพคนพิกำร งบประมำณ 4,219,200  บำท  เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  ยกเลิกกำรจ่ำยเงินเนื่องจำก

กรมบัญชีกลำงเป็นหน่วยงำนจัดสรรจ่ำยเงินเอง 
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมำณ 522,000 บำท  เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  ยกเลิกกำรจ่ำยเงินเนื่องจำก

กรมบัญชีกลำงเป็นหน่วยงำนจัดสรรจ่ำยเงินเอง 
5. โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  งบประมำณ 20,103,600  บำท เบิกจ่ำย 9,645,500 บำท 
6. โครงกำรเบี้ยยังชีพคนพิกำร งบประมำณ 4,219,200 บำท เบิกจ่ำย 1,824,800 บำท 
7. โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมำณ 522,000 บำท เบิกจ่ำย 250,000 บำท 
8. โครงกำรเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน งบประมำณ 100,000 บำท เบิกจ่ำย 100,000 บำท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารทั่วไป 

1. โครงกำรส ำนักงำนร่มรื่น งบประมำณ 10,000 บำท เบิกจ่ำย 7,200 บำท 

แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพแม่น้ ำเพชรบุรี งบประมำณ 5,000  บำท  โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุ

วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เบิกจ่ำย 4,708    บำท 
2. โครงกำรธนำคำรต้นไม้ งบประมำณ 4,000 บำท  โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุกำรเกษตรและวัสดุ

ก่อสร้ำง เบิกจ่ำย 3,900  บำท 
3. โครงกำรเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง งบประมำณ 5,000 บำท  โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยใน

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร , วัสดุกำรเกษตรและวัสดุก่อสร้ำง  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
4. โครงกำรน้ ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองที่ใสสะอำด  งบประมำณ 2,000 บำท โครงกำรที่

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรและวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เบิกจ่ำย 2,000 บำท 
5. โครงกำรรักษำควำมสะอำดแม่น้ ำเพชรบุรี งบประมำณ 10,000 บำท รวมเบิกจ่ำยเป็นเงิน  8,740 บำท 
6. โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกอนุรักษ์แม่น้ ำเพชรบุรี งบประมำณ 85,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
7. โครงกำรรักษำควำมสะอำดแม่น้ ำเพชรบุรี งบประมำณ 10,000 บำท  เบิกจ่ำย 875 บำท 
8. โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพแม่น้ ำเพชรบุรี งบประมำณ 5,000 บำทโครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุ

วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  ด ำเนินกำรแล้ว 
9. โครงกำรน้ ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองที่ใสสะอำด  งบประมำณ  2,000 บำท โครงกำรที่

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้ซึ่งบริกำรและวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ด ำเนินกำรแล้ว 
10. โครงกำรปลูกต้นไม้ถวำยวัดเนื่องในวันวิสำขบูชำ งบประมำณ  3,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

ในวัสดุกำรเกษตร  เบิกจ่ำย 3,000 บำท 
11. โครงกำรธนำคำรต้นไม้ งบประมำณ 4,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุกำรเกษตรและวัสดุ

ก่อสร้ำง  เบิกจ่ำย 3,900 บำท 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงกำรฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ งบประมำณ 8,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของ Covid-19  

2. โครงกำรให้ควำมรู้แก่เด็กเยำวชนในกำรคัดแยกขยะ งบประมำณ 10,000 บำท เบิกจ่ำย 8,526 บำท 
3. โครงกำรรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน งบประมำณ 2,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยใน

รำยจ่ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่งบริกำร เบิกจ่ำย 900 บำท 
4. โครงกำรผ้ำป่ำขยะ งบประมำณ 2,000 บำท ไม่ได้มีกำรเบิกจ่ำย 
5. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์ งบประมำณ 7,000 บำท เบิกจ่ำย 5,460 บำท 
6. โครงกำรผลิตปุ๋ยน้ ำชีวภำพจำกขยะอินทรีย์ งบประมำณ 6,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุ

กำรเกษตร เบิกจ่ำย 6,000 บำท 
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7. โครงกำรจ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดถนนและพ้ืนที่สำธำรณะ งบประมำณ 3,996,000 บำท  โครงกำรที่
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร รวมเบิกจ่ำย 1,983,000 บำท 

8. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรขนย้ำยขยะมูลฝอยน ำไปก ำจัด งบประมำณ  1,000,000 บำท  (ครั้งที่ 1 
500,000 บำท) อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 

9. โครงกำรจ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดถนนและพ้ืนที่สำธำรณะ งบประมำณ 3,996,000 บำทโครงกำรที่
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่บริกำร  เบิกจ่ำย 1,980,900  บำท 

10. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรขนย้ำยขยะมูลฝอยน ำไปก ำจัด งบประมำณ 1,000,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
11. โครงกำรผ้ำป่ำขยะ งบประมำณ 2,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
12. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์  งบประมำณ 7,000 บำท ด ำเนินกำรแล้ว 
13. โครงกำรผลิตปุ๋ยน้ ำชีวภำพจำกขยะอินทรีย์ งบประมำณ  6,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในวัสดุ

กำรเกษตร ด ำเนินกำรแล้ว 
14. โครงกำรรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน งบประมำณ 2,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยใน

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เบิกจ่ำย 900 บำท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงกำรขุดลอกคลองน้ ำเชี่ยว หมู่ที่ 5 ต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 235,100 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  งบประมำณ 800,000 บำท
เบิกจ่ำย 683,682 บำท 

2. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนเทศบำลและบริเวณโดยรอบ  งบประมำณ 
324,000 บำท  รวมเบิกจ่ำย 158,700 บำท 

3. โครงกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของเทศบำลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำไปสู่กำรประพฤติ ปฏิบัติ
และผลประโยชน์ทับซ้อน งบประมำณ 10,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

4. โครงกำรจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ งบประมำณ 50,000 บำท  ตั้งเพ่ือรองรับกำรออกแบบ
โครงกำร 

5. โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับสัญญำแบบปรับรำคำได้ งบประมำณ 
50,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

6. โครงกำรให้ควำมรู้แก่คณะ กรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำล งบประมำณ 10,000 บำท  ยกเลิกโครงกำร
เนื่องจำกอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 

7. โครงกำรจ้ำงบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนเทศบำลและบริเวณโดยรอบ  งบประมำณ
324,000 บำท เบิกจ่ำย 134,700 บำท 

8. โครงกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 800,000 เบิกจ่ำย 
656,300 บำท 
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9. โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและทัศนศึกษำดูงำน  งบประมำณ 500,000 บำท  
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

10. โครงกำรจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ  งบประมำณ 10,000 บำท  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
11. โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับสัญญำแบบปรับรำคำได้ งบประมำณ

50,000 บำท 
12. โครงกำรกิจกรรม5 ส งบประมำณ 2,000 บำท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. โครงกำรจัดท ำประกันภัยรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง งบประมำณ 20,000 บำท เบิกจ่ำย 10,869.06 บำท 

แผนงานการศึกษา 
1. โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ งบประมำณ 20,000 บำท  ใช้ไป  19,825 บำท 
2. โครงกำรจ้ำงเหมำบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนในโรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำมและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 4 

ศูนย์จ ำนวน  4 อัตรำ งบประมำณ 533,000 บำท  แล้ว  215,400  บำท 
3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  งบประมำณ 15,000  บำท

เบิกจ่ำย 13,450 บำท 
4. โครงกำรสำนสัมพันธ์บ้ำนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 10,000 บำท

ใช้ไป  9,995 บำท 
5. โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมหลังที่ 3 งบประมำณ 3,600,000 บำท

อยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรออกแบบ และประเมินรำคำก่อสร้ำง 
6. โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับสัญญำแบบปรับรำคำได้ งบประมำณ 

30,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
7. โครงกำรจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ งบประมำณ 200,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
8. โครงกำรจัดท ำประกันภัยรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียน งบประมำณ 20,000 บำท ใช้ไป 9,063.97  บำท 
9. โครงกำรจ้ำงบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนในโรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำมและศูนย์ พัฒนำเด็กเล็ก  

ทั้ง 4 ศูนย์ จ ำนวน 4 อัตรำ งบประมำณ 216,000 บำท ผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินกำรแล้ว 
10. โครงกำรสำนสัมพันธ์บ้ ำนและศูนย์ พัฒนำเด็ก เล็กสั งกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  งบประมำณ        

10,000 บำท ใช้ไป 9,995 บำท 
11. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมหมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนแหลม 

งบประมำณ 880,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
12. โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์พร้อมหลังคำคลุมลำนอเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนแหลม งบประมำณ 2,850,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
13. โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงชำติพร้อมฐำน บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 ต ำบล

บ้ำนแหลม งบประมำณ 220,000 บำท 
14. โครงกำรจัดตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำชดเชย (ค่ำ K) ส ำหรับสัญญำแบบปรับรำคำได้ งบประมำณ

30,000 บำท ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
15. โครงกำรจ้ำงเหมำออกแบบงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ งบประมำณ 200,000 บำท ใช้ไป 125,000 บำท 
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16. โครงกำรถมหินผุโรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำม หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนแหลม  งบประมำณ 300,000 บำท 
กันเงิน  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

17. โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กในสั งกัด เทศบำลต ำบลบ้ ำนแหลม หลั งที่  3  งบประมำณ      
3,600,000 บำท กันเงิน ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงกำรจัดท ำประกันภัยรถยนต์ (รถขยะและรถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้ ำและรถเก็บขนกิ่งไม้)งบประมำณ  

60,000 บำท โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เบิกจ่ำย 55,102.86 บำท 
ประเภทครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบำลระยะที่ 7 งบประมำณ 500,000 บำท อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 แผนงานการศึกษา 

1. ชั้นไม้วำงอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวส ำหรับเด็ก งบประมำณ 14,700 บำท (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)  
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงรอด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หลังที่ 2 และหลังที ่3 

2. ถังน้ ำสเตนเลส งบประมำณ 18,100 บำท (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) ใช้ไป  16,500 บำท 
3. เครื่องปรับอำกำศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (ระบบ Inverter) จ ำนวน  5 เครื่อง 

งบประมำณ 277,000 บำท (กันเงิน) ใช้ไป  271,000 บำท 
4. พัดลมโคจรขนำด 16 นิ้ว จ ำนวน 33 ตัว งบประมำณ 99,000 บำท (กันเงิน)  ใช้ไป  92,500 บำท 
5. พัดลมโคจรขนำด 16 นิ้ว จ ำนวน 57 ตัว งบประมำณ 171,000 บำท (กันเงิน) ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงรอด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หลังที่ 2 และ หลังที่ 3 
6. โต๊ะพลำสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ จ ำนวน 30 ตัวๆ งบประมำณ 147,000 บำท (กันเงิน)  ใช้ไป   92,400 บำท 
7. เก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน  120 ตัว งบประมำณ 102,000 บำท ใช้ไป   52,800 บำท 
8. พัดลมโคจรขนำด 16 นิ้ว งบประมำณ 171,000 บำทกันเงิน  อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 
9. เครื่องปรับอำกำศ พร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (ระบบ Inverter) งบประมำณ  

443,200 บำท กันเงิน  อยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 แผนงานการศึกษา 

1. เครื่องปั๊มน้ ำ งบประมำณ 9,900 บำท (ตั้งจ่ำยตำมรำยกำรใหม่) ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงรอ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หลังที่ 2 และ หลังที่ 3 

2. เครื่องปั๊มน้ ำ งบประมำณ 19,800 บำท ด ำเนินกำรแล้วอยู่ในขั้นตอนของพัสดุฯ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 

1. เครื่องเล่น งบประมำณ 240,000 บำท  ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน  ด ำเนินกำรแล้ว 
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2. โค รงก ำร  SMART CLASSROOM งบ ป ระม ำณ  300,970.87 บ ำท  กั น เงิน (เงิน อุ ดห นุ น ) ใช้ ไป       
99,940  บำท 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 แผนงานการศึกษา 

1. โต๊ะวำงของสเตนเลส จ ำนวน 12 ตัว งบประมำณ 54,000 บำท (กันเงิน)  ใช้ไป  52,800 บำท 
2. โต๊ะอำหำรพร้อมเก้ำอ้ีสเตนเลสจ ำนวน 20 ตัว งบประมำณ 264,000 บำท (กันเงิน)ใช้ไป 258,000 บำท 
3. เครื่องกรองน้ ำ งบประมำณ 21,000  บำท  ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน  ด ำเนินกำรแล้ว 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 แผนงานสาธารณสุข 

1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขนำด  1  ตัน  จ ำนวน 1  คัน งบประมำณ 854,000 บำท อยู่ในขั้นตอน
ของพัสดุฯ 

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 

1. โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ ำนวนทั้งหมด 40 โครงกำร   
เป็นเงิน 28,971,900 บำท 

2. โครงกำรที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่ำย และเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน
ทั้งหมด 22 โครงกำร เป็นเงิน 8,051,500  บำท 

3. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 4 โครงกำร เป็นเงิน 686,220  บำท 
4. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทั้งหมด 3 โครงกำร เป็นเงิน 1,072,500 บำท 
5. โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณแต่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 5  โครงกำร เป็นเงิน 5,615,000 บำท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ ำนวนทั้งหมด 96 โครงกำร    

เป็นเงิน 46,232,940 บำท 
2. โครงกำรที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่ำย และเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน

ทั้งหมด 80 โครงกำร เป็นเงิน 38,302,685 บำท 
3. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 36 โครงกำร เป็นเงิน 30,392,455  บำท 
4. โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณแต่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 44  โครงกำร เป็นเงิน 2,102,340 บำท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ ำนวนทั้งหมด 22 โครงกำร    

เป็นเงิน 7,664,000 บำท 
2. โครงกำรที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่ำย และเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน

ทั้งหมด 17 โครงกำร เป็นเงิน 5,785,100 บำท 
3. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  11  โครงกำร เป็นเงิน 4,016,109.00 บำท 
4. โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณแต่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 6  โครงกำร เป็นเงิน 1,730,100 บำท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์กร 
1. โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ ำนวนทั้งหมด 35 โครงกำร    

เป็นเงิน 8,317,000 บำท 
2. โครงกำรที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่ำย และเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน

ทั้งหมด 24  โครงกำร เป็นเงิน  6,490,000  บำท 
3. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  12  โครงกำร เป็นเงิน  1,531,563.09  บำท 
4. โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณแต่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 12  โครงกำร เป็นเงิน 4,603,000 บำท 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2564 รวมแผนเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) จ ำนวนทั้งหมด 37 โครงกำร เป็น

เงิน 4,842,170  บำท 
2. โครงกำรที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณปี 2564 รวมเงินโอนเหลือจ่ำย และเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน

ทั้งหมด 24  โครงกำร เป็นเงิน  1,534,000  บำท 
3. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  5  โครงกำร เป็นเงิน  132,100.00 บำท 
4. โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทั้งหมด  17  โครงกำร เป็นเงิน 1,314,800  บำท 
5. โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณแต่ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 2  โครงกำร เป็นเงิน 86,700  บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


