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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 

ของ 

นายธรรมศักดิ์   ฤทธิ์แดง   นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมอืง 

รายงานต่อสภาเทศบาลต าบลหลักเมอืง  เมือ่วันที่  24  กุมภาพันธ ์  2563 

 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเมือง 
 
  โดยที่  มาตรา  48  ทศ  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับปัจจุบัน   ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลฯ 
 
  กระผม  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่  7  
กุมภาพันธ์  2554  ซึ่งกรอบการบริหารงานของกระผมนั้น  ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  50  มาตรา  51  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  รวมทั้งก าหนดไว้ 
ในนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และ  จังหวัดราชบุรี    
   

 
                   / กรอบงาน… 
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 กรอบงาน  6  ดา้น  ที่ไดด้ าเนินการในรอบปีทีผ่่านมา  ปรากฏดังนี ้
 

  1.  ด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1  ด้านการศึกษา  ส่งเสริมโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง  ในการเข้าร่วมโครงการ   
        “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 
 1.2  ด้านการกีฬา  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด 
 1.3  มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
        -  ประเพณีสงกรานต์  มีการจัดกิจกรรม  อาทิ  สรงน้ าพระ  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  การประกวด 
           นางงามสงกรานต์  การประกวดก่อเจดีย์ทราย  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง  ๆ 
           เพ่ือรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
      -  ประเพณีลอยกระทง  ได้จัดกิจกรรม  อาทิ  การประกวดนางนพมาศ  การประกวดกระทง 
           โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ 
        -  แห่เทียนพรรษา  มีการจัดพิธีแห่เทียนพรรษาเพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

    โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  จ านวน  27  โครงการ  ดังนี้ 
         1.  อุดหนุนโรงเรียนวัดบางลี่  (วุฒิพันธุ์วิทยา)    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 180,000.00   บาท 
      ค่าจ้างครูผู้สอน  

2.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (จ้างเหมาครู)  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   1,926,912.60   บาท 
        3.  โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย        10,364.00   บาท 
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง  
        4.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    23,283.00   บาท 
        5.  โครงการวันแม่แห่งชาติ    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    10,281.50   บาท 
        6.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    11,363.50   บาท 
 7.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      8,545.00   บาท 

8.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   2,743,363.00   บาท 
9.  โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  153,503.00   บาท 

      10.  ค่าอาหารเสริม  (นม)     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   1,112,847.98   บาท       
      11.  วัสดุเครื่องแต่งกาย     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย        57,330.00   บาท 
      12.  วัสดุการศึกษา     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย        62,618.00   บาท 
      13.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   1,291,920.00   บาท 
             (โรงเรียนวัดท้ายเมือง  และโรงเรียนวัดบางลี่  (วุฒิพันธุ์วิทยา) 
                          / 14. อุดหนุน... 
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      14.  อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      420,399.00   บาท 
      ส าหรับปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟูาภายใน 
     อาคารโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง 
 

      15.  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  404,443.75   บาท 
 

      16.  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  419,681.06   บาท 
 

      17.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  277,276.49   บาท 
 

      18.  โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  143,487.00   บาท 
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

      19.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในหน่วยงาน งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    21,440.00   บาท 
     ภาครัฐและเอกชน 
 

      20.  โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    43,200.00   บาท 
 

      21.  วัสดุกีฬา      งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      203,110.00   บาท 
 

      22.  โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    22,790.46   บาท 
 

      23.  โครงการประเพณีลอยกระทง    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  253,132.68   บาท 
 

      24.  โครงการประเพณีสงกรานต์    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  343,557.88   บาท 
 

      25.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    49,372.00   บาท 
     และเยาวชน 
 

      26.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    16,702.95   บาท 
      (โครงการท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง) 
 

      27.  อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมสายแม่น้ าแม่กลอง งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  400,000.00   บาท 
    
 

  งบประมาณที่ตั้งไว้  11,888,038.99     บาท 

  งบประมาณที่เบิกจ่าย 10,610,924.85      บาท 

  คิดเป็นร้อยละ  89.26  %   

                      / 2. ด้านการสาธารณสุขฯ... 
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 2.  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

          ด้านคุณภาพชีวิต   
 -  ประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
 -  ผู้สูงอายุ  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยจัดทุกเดือน           
 -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  พัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
    ให้กับประชาชนในชุมชนได้ 
 
          ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด 
         -  มีการฉีดพ่นยาฆ่ายุงสม่ าเสมอ  และตามค าร้องของประชาชน 
          -  อสม.  มีการออกตรวจลูกน้ ายุงลายสม่ าเสมอ 
          -  มีการออกฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปีละ  1  ครั้ง 
          -  เฝูาระวังปูองกันโรคระบาด  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  ตลอดจนโรคติดต่อที่เป็นอันตราย 
             ต่อชีวิตประชาชน 
            
        ด้านยาเสพติด 
         -  มีการสนับสนุนให้เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมตามนโยบายของรัฐบาล  เทศบาล 
    ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  

                 
       ด้านสิ่งแวดล้อม 
         -  มีการบริหารจัดการ  ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการน ากลับมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
          -  ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          -  การตรวจสอบและเฝูาระวังระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าดื่ม  ให้มีความสะอาด 
              ปลอดภัย  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

        โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  จ านวน  13  โครงการ  ดังนี้ 
 1.  โครงการจังหวัดสะอาด   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   99,860.00     บาท 
 2.  โครงการน้ าสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   65,000.00     บาท 
 3.  โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   69,494.25     บาท 
 4.  โครงการเฝูาระวังแหล่งน้ าสาธารณะ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   19,971.50     บาท 
                / 5. โครงการ... 
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 5.  โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      31,092.00     บาท 
      และคุมก าเนิดสุนัขและแมว 
 

 6.  โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    161,442.00     บาท 
      และคุมก าเนิดสุนัขและแมวตามโครงการ 
               สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
      ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์   

     ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
     อัครราชกุมารี 
 

7.  โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      40,772.00     บาท 
 

 8.  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     1,287,412.25     บาท 
      อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน 
 

 9.  โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      11,172.00     บาท 
 

         10.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      69,790.00     บาท 
      ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
 

         11.  โครงการส่งเสริมความเข้าใจ   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      29,700.00     บาท 
      และประชาสัมพันธ์เพื่อปูองกันการท าลาย 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

         12.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    112,442.00     บาท 
      และทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย 
 

         13.  เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย           80,000.00     บาท 
     ด้านสาธารณสุข 

  
 

      งบประมาณที่ตั้งไว้  2,082,500.00 บาท 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,078,148.00 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ      99.79  % 
 

                  / 3. ด้านสังคม... 
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 3.  ด้านสังคม 
          -  มอบเบี้ยยังชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ปุวยโรคเอดส์   

         -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         -  มีการจัดประชุมให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง  เป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อให้ผู้สูงอายุ 

             ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน    

 

      โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  จ านวน  7  โครงการ  ดังนี ้   
         1.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 17,368,400.00     บาท 
 

        2.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   4,340,000.00     บาท 
 

        3.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      270,000.00     บาท 
 

        4.  โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      142,559.10     บาท 
 

        5.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      291,400.00     บาท 
     และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ของประชาชน 
 

         6.  โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย        26,358.25     บาท 
 

         7.  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      488,272.00     บาท 
    ผู้น าชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน       
     

งบประมาณที่ตั้งไว้  22,936,172.00  บาท 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย 22,926,989.35  บาท 

   คิดเป็นร้อยละ  99.96   %          

                  
                 / 4. ด้านโครงสร้าง... 
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 4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
        -  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล. , ก่อสร้างถนน  คสล. , ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู   
        -  ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนลานแอโรบิค , ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง , ปรับปรุงผิวจราจรถนน  คสล. , 
  ปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. , ปรับปรุงทางเชื่อม  คสล. 
        -  ติดตั้งปูายชื่อถนนและซอยภายในเขตเทศบาลฯ  
        -  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ,  ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ าประปา 
 

       โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  จ านวน  24  โครงการ  ดังนี้ 
        1.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    749,900.00     บาท 
             พร้อมบ่อพัก  คสล.  บริเวณซอยฝั่งตรงข้าม 
   หมู่บ้านแคทรียา  หมู่ที่  3  ต าบลโคกหม้อ 
 

        2.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย        563,000.00      บาท 
             พร้อมบ่อพัก  คสล.  และรางวี  คสล. 
    ริมถนนโคกหม้อ – บางลี่  บริเวณคลองลาว 
    หมู่ที่  4  ต าบลโคกหม้อ   

         3.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 1,070,000.00     บาท 
              พร้อมบ่อพัก  คสล.  และปรับปรุงผิวถนน 
              ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
    บริเวณซอยบ้านสุนันท์การไฟฟูา  หมู่ที่  3   

   ต าบลพงสวาย 
 

         4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนลานแอโรบิค งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    141,000.00     บาท 
    บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล  หมู่ที่  3   

   ต าบลโคกหม้อ 
 

         5.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    329,000.00     บาท 
     แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนภายใน 
              หมู่บ้านล าปลาทิวซอย  4  หมู่ที่  4   
              ต าบลพงสวาย 
 

         6.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บริเวณข้างบ้าน   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     127,000.00     บาท 
    นายอ านวย  ทองภู่น้อย  หมู่ที่  4   
              ต าบลโคกหม้อ 
 

         7.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยู งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     775,000.00     บาท 
    ถนนสายโคกหม้อ – บางลี่ 
    (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว)  หมู่ที่  4   
              ต าบลโคกหม้อ 
                       / 8. โครงการ... 
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8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยู งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    560,000.00     บาท 
      บริเวณสนามหญ้าเทศบาลต าบลหลักเมือง 
      หมู่ที่  3  ต าบลโคกหม้อ 
 

          9.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  รูปตัวย ู งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    164,000.00     บาท 
      และปรับปรุงผิวถนน  คสล.  บริเวณซอยข้างร้าน 
      ครัวเมืองเลยเก่า  หมู่ที่  2  ต าบลพงสวาย 
 

        10.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยู งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  1,335,000.00     บาท 
               และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
      เป็นผิว  คสล.  บริเวณพงสวายซอย  30  และ  31 
      หมู่ที่  5  ต าบลพงสวาย 
 

         11.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    409,000.00     บาท 
      พร้อมบ่อพัก  คสล.  บริเวณฝั่งตรงข้าม 
      ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ  หมู่ที่  3   
                ต าบลโคกหม้อ 
 

         12.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    217,000.00     บาท 
      พร้อมบ่อพัก  คสล.  บริเวณพงสวายซอย  10/1 
      หมู่ที่  9  ต าบลพงสวาย 
 

         13.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  คสล.   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    999,000.00    บาท 
       พร้อมทางเท้า  คสล.  สายเลียบคลองท้ายเมือง 
       หมู่ที่  2  ต าบลพงสวาย 
 

         14.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 1,300,000.00     บาท 
       แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางเข้าหมู่บ้านล าปลาทิว 
       หมู่ที่  4  ต าบลพงสวาย 
  

         15.  โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า    งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      75,000.00     บาท 
       พร้อมบ่อพัก  คสล.  บริเวณปากซอยพงสวาย  26   
                หมู่ที ่ 4  และ  หมู่ที่  5  ต าบลพงสวาย 
 

         16.  โครงการติดตั้งปูายชื่อถนนและซอย  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    256,000.00     บาท 
      ภายในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง 
 

         17.  โครงการปรับปรุงทางเชื่อม  คสล.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      43,000.00     บาท 
      บริเวณปากซอยเพชรเกษม  13 
      หมู่ที่  4  ต าบลโคกหม้อ 
   

         18.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  คสล.  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    409,000.00     บาท 
      บริเวณซอยข้างบ้านนายแพทย์  พ.อ. บุญรอ  ถิรพร 
      หมู่ที่  3  ต าบลโคกหม้อ 
                    / 19. โครงการ... 
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 19.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      48,387.14    บาท 
        พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
        บริเวณซอยบ้านนางวิไล  รุ่งศรทอง 
        หมู่ที่  9  ต าบลพงสวาย 
 

 20.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      74,647.78    บาท 
        พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
        บริเวณถนนสายเลียบล ารางตาจุล 
        หมู่ที่  4  ต าบลโคกหม้อ 
 

 21.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      18,924.28    บาท 
        พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
        บริเวณข้างก าแพงวัดบางลี่ 
        หมู่ที่  5  ต าบลโคกหม้อ 
 

 22.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      69,392.76    บาท 
        พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
        บริเวณถนนเลียบคลองโพธิ์ 
        หมู่ที่  5  ต าบลโคกหม้อ 
 

 23.  โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ าประปา งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      16,935.00    บาท 
        บริเวณข้างก าแพงวัดบางลี่ 
        หมู่ที่  5  ต าบลโคกหม้อ 
 

 24.  โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ าประปา งบประมาณท่ีเบิกจ่าย    152,154.00    บาท 
        บริเวณเลียบคลองโพธิ์   
                  หมู่ที่  5  ต าบลโคกหม้อ 
 

 

     งบประมาณท่ีต้ังไว้ 11,944,000.00 บาท 
   

   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   9,902,340.96 บาท 
 

   คิดเป็นร้อยละ  82.91  % 
 
                         / โครงการ... 
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โครงการท่ีกันเงินงบประมาณ   จ านวน  4  โครงการ  ดังนี้ 
 
1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   งบประมาณท่ีกันเงิน  1,615,870.39    บาท 

             แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายแยกเพชรเกษม 
     เชื่อมถนนพิกุลทอง  (ตั้งแต่ข้างโรงแรม  พี  พี   
     ถึงสะพานข้างประตูน้ า)  หมู่ที่  3 – 4   
     ต าบลโคกหม้อ     

               (โครงการตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562) 
 

2.  โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร  งบประมาณท่ีกันเงิน  2,100,000.00    บาท 
             ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

     สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี  (ฝั่งโรงงานกะทิ)   
     หมู่ที่  3  ต าบลพงสวาย   
     (โครงการตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562) 

 
3.  โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบสูบน้ าอัตโนมัติ งบประมาณท่ีกันเงิน    148,000.00     บาท 

             บริเวณสถานีสูบน้ าสระหมู่บ้านราชบุรี  
             คันทรีวิลล่า  หมู่ที่  5  ต าบลโคกหม้อ    

     (โครงการตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562) 
 

4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.     งบประมาณท่ีกันเงิน    444,000.00    บาท 
            พร้อมวางท่อระบายน้ า   คสล.   

     บริเวณซอยข้างบ้าน  พ.อ. จ าเนียร  โฉมนาค   
     หมู่ที่  9  ต าบลพงสวาย   
     (โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 
              / 5. ด้านเศรษฐกิจ... 
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5.  ด้านเศรษฐกิจ 
        -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ของประชาชน  ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
        -  สร้างความรู้ความเข้าใจและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่ประชาชน 
 

     โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
 

          1.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตร งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   93,127.00     บาท 
    ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

         2.  โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     8,592.00     บาท 
       ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

         3.  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนประชาชน  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   25,682.00     บาท 
   

งบประมาณที่ตั้งไว้  131,719.00 บาท                     

   งบประมาณที่เบิกจ่าย 127,401.00 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ         96.72   %           
 

 
 

    / 5. ด้านการพัฒนา... 
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6.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
      -  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคคลากรเทศบาลฯ 
        -  ส่งเสริมการด าเนินงานของชุมชน 
        -  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน  หน่วยงานต่าง  ๆ  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ร่วมคิด  ร่วมท า 
        -  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการบริการ   
        -  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 

     โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  จ านวน  10  โครงการ  ดังนี้ 
        1.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน        งบประมาณท่ีเบิกจ่าย      1,073,868.20   บาท 
    การจัดงานวันส าคัญของชาติ 
        2.  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น        งบประมาณท่ีเบิกจ่าย           20,823.35   บาท 
        3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน       งบประมาณท่ีเบิกจ่าย           20,000.00   บาท 
    สถานที่กลางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
    ในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา 
    ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        4.  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน       งบประมาณท่ีเบิกจ่าย           95,642.00   บาท 
        5.  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องท างานปลัดเทศบาล      งบประมาณท่ีเบิกจ่าย        100,000.00   บาท 
    ชั้น  3  อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมือง 
   หมู่ที่  3  ต าบลโคกหม้อ  อ าเภอเมือง 
   จังหวัดราชบุรี   
        6.  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้        งบประมาณท่ีเบิกจ่าย        397,400.00   บาท 
    ของส านักปลัดเทศบาล 
        7.  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองคลัง      งบประมาณท่ีเบิกจ่าย           81,100.00   บาท                 
        8.  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองช่าง      งบประมาณท่ีเบิกจ่าย          22,000.00   บาท 
        9.  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้        งบประมาณท่ีเบิกจ่าย         334,800.00   บาท   
   ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      10.  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองการศึกษา     งบประมาณที่เบิกจ่าย        461,700.00   บาท 
 

งบประมาณที่ตั้งไว้  2,620,100.00 บาท                     

   งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,607,333.55 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ         99.51   %           
                   / โครงการ... 
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โครงการท่ีกันเงินงบประมาณ   จ านวน  13  โครงการ  ดังนี้ 
 

1.  ค่าจัดซื้อชุดสถานีลูกข่ายเครื่องกระจายเสียง งบประมาณท่ีกันเงิน 1,230,000.00     บาท 
      ไร้สายทางไกลอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง 
 2.  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  ชนิดหาบหาม  งบประมาณท่ีกันเงิน    490,000.00     บาท 
 3.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)    งบประมาณที่กันเงิน    499,000.00     บาท
      ภายในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง 
      จ านวน  10  ชุด 
 4.  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย งบประมาณท่ีกันเงิน 2,400,000.00     บาท 

5.  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณท่ีกันเงิน          950,000.00     บาท 
6.  ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ งบประมาณท่ีกันเงิน    760,000.00     บาท 
     จากขยะอินทรีย์    
7.  ค่าจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอ้ีนักเรียน   งบประมาณท่ีกันเงิน      72,500.00     บาท 

       8.  โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาล งบประมาณท่ีกันเงิน    110,000.00     บาท 
     หลักเมือง 

       9.  ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ  งบประมาณท่ีกันเงิน    150,000.00     บาท 
               อาคารประกอบ   
        10.  โครงการก่อสร้างเสาธงสนามกีฬา  งบประมาณท่ีกันเงิน      42,000.00     บาท 
      เทศบาลต าบลหลักเมือง  (วัดพญาไม้)  
        11.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     งบประมาณท่ีกันเงิน          210,000.00     บาท 

     (จ้างเหมาครู) 
        12.  โครงการสอนภาษาอังกฤษ        งบประมาณท่ีกันเงิน            17,690.00     บาท 

     โดยครูชาวต่างชาต ิ
        13.  ค่าอาหารเสริม  (นม)    งบประมาณท่ีกันเงิน          386,249.86     บาท 
       
    
รวมงบประมาณทีต่ั้งไว้ทั้ง  6  ด้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 51,602,529.99     บาท
     

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้ง  6  ด้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 48,253,137.71     บาท  

      คิดเป็นร้อยละ   93.51   %                    
                  
                          / โครงการ... 
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 โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหลักเมือง 
  เทศบาลสนับสนุนงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของงบประมาณท่ีได้รับจากส านักงาน 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งกลุ่ม/องค์กรประชาชน 
 อาจจะเสนอโครงการของงบประมาณจากกองทุน  เช่น  กิจกรรมในเชิงสร้างเสริมสุขภาพ  กิจกรรม 
 ในเชิงปูองกันควบคุมโรค  กิจกรรมในเชิงฟื้นฟูสมรรถภาพหรือกิจกรรมรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก 
 

 แผนงานสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่  จ านวน  9  โครงการ 
 

 1.  โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   100,000.00   บาท 
 2.  โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     40,000.00   บาท 
      และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 3.  โครงการรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     50,000.00   บาท  
 4.  โครงการใกล้บ้าน  ใกล้ใจ  ห่วงใยผู้สูงวัย  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     20,000.00   บาท 
      ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
 5.  โครงการอบรมแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     50,000.00   บาท 
 6.  โครงการเสริม สร้าง สุข สูงวัย เทศบาลต าบลหลักเมือง งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   256,400.00   บาท 
 7.  โครงการก าจัดเหาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     20,000.00   บาท 
 8.  โครงการคนเทศบาลรักษ์สุขภาพ   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย     50,000.00   บาท 
 9.  โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   200,000.00   บาท 
  

     รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย          786,400.00     บาท  

  

 จากนโยบายการบริหารงานทั้ง   6   ด้าน   ตามทีไ่ด้แถลงไวต้่อสภา   ปรากฏเป็นผลงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเวลาอันจ ากัด  ตามนโยบายที่ว่า   
“ 4  ปีมคี่า  เร่งรีบพัฒนา  เพ่ือบ้านเรา  พูดเร่ืองจริง  ท าในสิ่งที่ถกูต้อง  สังคมปรองดอง ” 
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