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	 กราบสวัสดี	พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
ที่เคารพ	กระผมนายวัน	เมฆอัคคี	ในฐานะนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	
รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
ให้ท�าหน้าที่บริหารเทศบาล	 เพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์	 โดยค�านึงถึง
ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นส�าคัญ	กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร	 
สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	และพนักงานจ้างเทศบาลต�าบล
บ้านแหลมทุกคน	มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญา	 เพ่ือจะพัฒนา
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	พร้อมทั้งมีการบูรณาการทุกภาคส่วน	สร้างการมี 
ส่วนร่วม	จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่าง	ๆ	 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างเป็นรูปธรรม	และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว ้
กับพี่น ้องประชาชน	 ท้ังน้ีเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่นทุกด้าน	 เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และมีความปลอดภัยในชีวิต
	 สุดท้ายนี้	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
จะมีการพัฒนา	มีความเจริญอย่างมั่นคงและมีศักยภาพ	พี่น้องของเรา 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 ท�าให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
ต่อไป

(นายวัน	เมฆอัคคี)
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

สารนายกเทศมนตรี�
ตำ�บลบ้านแหลม
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	 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพี่	 น้อง	ลุง	ป้า	น้า	อาทุกท่าน	ที่รัก 
และเคารพ	ที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมและขับเคล่ือนการท�างาน 
ของเทศบาลต�าบลบ้านแหลมของเราให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	และพัฒนาไป
ในทุก	ๆ	ด้านจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นข้างเคียง	แต่เรายังมีภารกิจที่จะ
ต้องท�าร่วมกนัอกีมากมาย	เพือ่ก่อให้เกดิการพฒันาภายใต้ความต้องการของ
พี่	น้องประชาชน	ผมและคณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่า	จะปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ดีท่ีสุด	 ตั้งใจแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ชาวต�าบลบ้านแหลมของเราดีที่สุด	 ให้เจริญก้าวหน้าท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	การเมือง	ภายใต้การบริหารจัดการ	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	คือ 
บริหารด้วยความเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้
	 ผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป	เพราะ
เราสญัญาว่า	เราจะเดนิไปด้วยกัน	เพือ่พฒันาบ้านแหลมของเรา	อนัจะน�าไปสู่	 
“บ้านแหลม เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

(นายทัตณัชพงษ์	เติมวรรธนภัทร์)
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

สารรองนายกเทศมนตรี�
ตำ�บลบ้านแหลม
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	 สวัสดีครับ	พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลบ้านแหลม	 รายงานผลการ 
ด�าเนินงานประจ�าปีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จัดท�าขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่	ข่าวสารกิจกรรม	ตลอดจนข้อมูลด้านโครงการต่าง	ๆ	ในปี	2562	 
ท่ีผ่านมา	 ให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมต่าง	 ๆ	ที่เทศบาลต�าบล
บ้านแหลมได้กระท�าในรอบปีที่ผ่านมา
	 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาการบริหารราชการของเทศบาลต�าบล
บ้านแหลมมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	โดยจุดมุ่งหมาย 
สูงสุดคือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ�านวยความสะดวก	ด้านคุณภาพชีวิตความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน	 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 การอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม	 รวมถึงด้านการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน	นอกจากนี้การบริหารราชการจ�าเป็นต้องอาศัย
การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน	 ไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	
บุคลากรของเทศบาล	 และผู ้น�าชุมชนในพื้นที่ร ่วมกันก�าหนดนโยบาย	 
วางแผน	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินการด�าเนินงานของเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลมเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ 
พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	และร่วมพัฒนาเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลมของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

(นายชวลิต	สิทธิโชคคณานนท์)
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

สารรองนายกเทศมนตรี�
ตำ�บลบ้านแหลม
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	 รายงานกิจการเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ประจ�าปีงบประมาณ	
2562	จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	นโยบาย 
และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ซึ่งมีภารกิจในการดูแล	ผลักดัน	ส่งเสริม	
สนับสนุนและสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ	ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	การบริการ 
สาธารณะ	ระบบการศึกษา	การพัฒนากลุ่มอาชีพ	การดูแลความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 ท�านุบ�ารุงศาสนาและประเพณ ี
วัฒนธรรม	 การอ�านวยความสะดวกตอบสนองต่อความต้องการของ 
ประชาชน	 เป็นไปตามนโยบายของผู ้บริหาร	 สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เทศบาลและเป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ีของเทศบาล	 ดิฉันพร้อมด้วย 
คณะผู ้บริหาร	พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ได้ร ่วมปฏิบัติงานด้วย 
ความมุ่งมั่น	สามัคคี	น�าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(นางปิ่นทอง	ศรจังหวัด)
ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

สารปลัดเทศบาล�
ตำ�บลบ้านแหลม
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“เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
ของเทศบาลตำ�บลบ้านแหลม

ยุทธศาสตร์�4�ด้าน
การพัฒนา...เทศบาลตำ�บลบ้านแหลม

ANNUAL REPORT 2019
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ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การบริหารจัดการขยะและการจัดการ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
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สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน
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อาณาเขตของ
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
ทิศเหนือ	 ติดต่อกับ
	 อบต.บ้านแหลม
ทิศใต้		 ติดต่อกับ
	 อบต.บ้านแหลม	
	 และ	อบต.บางครก
ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับ
	 อบต.บ้านแหลม
	 และทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับ
	 อบต.บ้านแหลม	
	 และ	อบต.บางครก

1.�ด้านกายภาพ

� 1.1�ที่ตั้งของเทศบาลตำ�บลบ้านแหลม

	 	 ลักษณะท่ีตั้งของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ต้ังอยู ่ในเขต
ต�าบลบ้านแหลม	 อ�าเภอบ้านแหลม	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยอยู ่ห่าง 
จากกรุงเทพมหานคร	ตามเส้นทางถนนพระราม	2	เชื่อมต่อทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข	4	ถนนเพชรเกษม	ผ่านอ�าเภอเขาย้อย	อ�าเภอเมือง
เพชรบุรี	 เป็นระยะทางประมาณ	120	กิโลเมตร	 จากอ�าเภอเมือง 
เพชรบุรีสามารถเดินทางไปพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้	
2	 เส้นทาง	 เส้นทางท่ีหน่ึงจากอ�าเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข	3176	ถนนเพชรบรีุ-บ้านแหลม	ฝ่ังตะวนัตก	 
ผ่านต�าบลบ้านกุ่ม	อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	 ผ่านต�าบลบางครก	อ�าเภอ
บ้านแหลม	ถึงพื้นท่ีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	เป็นระยะทางประมาณ	 
15	 กิโลเมตร	 รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพื้นที่เทศบาล
ต�าบลบ้านแหลม	ประมาณ	135	กิโลเมตร	ส�าหรับเส้นทางที่สอง 
จากอ�าเภอเมืองเพชรบุรี	 ใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข	
3178	ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม	ฝั่งตะวันออก	ผ่านต�าบลหนองโสน	 
อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	 ผ่านต�าบลท่าแร้ง	 อ�าเภอบ้านแหลม	ถึงพ้ืนที่
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 เป็นระยะทางประมาณ	 13	 กิโลเมตร	 
รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพ้ืนที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	
ประมาณ	133	กิโลเมตร	ซึ่งท้ังสองเส้นทางเป็นเส้นทางหลัก	ปัจจุบัน 
มีเส้นทางลัดเข้าสู่อ�าเภอบ้านแหลมโดยไม่ต้องเดินทางผ่านอ�าเภอ 
เขาย้อยและอ�าเภอเมืองเพชรบุรี	 โดยใช้เส้นทางถนนพระราม	2	จาก
กรงุเทพมหานคร	ถงึต�าบลคลองโคน	อ�าเภอเมอืงสมทุรสงคราม	จังหวดั
สมุทรสงคราม	เลีย้วซ้ายเข้าสูถ่นนทางหลวงชนบทหมายเลข	35	(ทางแยก 
อยู่ติดกับสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.คลองโคน)	ผ่านต�าบลคลองโคน	
อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม	จังหวัดสมุทรสงคราม	ผ่านต�าบลยี่สาร	 
อ�าเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	ผ่านต�าบลบางตะบูน	อ�าเภอ
บ้านแหลม	เข้าสูพ่ืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลบ้านแหลม	เป็นระยะทางประมาณ	
29	 กิโลเมตร	รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานคร	ถึงพื้นที่เทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นระยะทาง
ประมาณ	100	กิโลเมตร	ค่าพิกัดท่ีตั้งเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
อยู ่ที่	 ละติจูด	 :	 13.216592	 ลองติจูด	 :	 99.976611	 ที่ตั้งของ 
ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ตั้งอยู ่ เลขที่ 	 99	 หมู ่ที่ 	 7	 
ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี
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� 1.2�ลักษณะภูมิประเทศ

	 	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล	มีพ้ืนที่	5.23	ตารางกิโลเมตร	
หรือประมาณ	3,268	ไร่	มีแม่น�้าเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก	ช่วงที่แม่น�้า
เพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลเป็นระยะทางประมาณ	5	กิโลเมตร	และไหลลงทะเล	ที่ปากอ่าวบ้านแหลม	ในพื้นท่ี 
เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ช่วงท่ีแม่น�้าเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาล	มีคลองที่แยกจากแม่น�้าเพชรบุรีอีกจ�านวน	 
15	สาย	ได้แก่	คลองข้างวัดอุตมิงค์	คลองหลังวัดต้นสน	คลองวิก	คลองตลาด	คลองหลังโรงพยาบาลบ้านแหลม	 
คลองวัด	คลองข้างปั๊มน�้ามันใหญ่กว่าวงษ์	คลองตาบัว	คลองยายติก	คลองโรงปูน	คลองท่าแห	คลองข้างโรงเรียน 
วัดลักษณาราม	คลองข้างปั๊มน�้ามันหลักเพชร	คลองข้างบ้านตาแกละและเหมืองสาธารณประโยชน์	หมู่ที่	8

� 1.3�ลักษณะภูมิอากาศ

	 	 ภูมิอากาศโดยรวมของพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	มีลักษณะอบอุ่นถึงร้อน	มี	3	ฤดู	คือ	ฤดูร้อน 
ช่วงปลายเดอืนมกราคมถงึช่วงต้นเดอืนสงิหาคม	ฤดฝูนช่วงกลางเดอืนสงิหาคมถงึช่วงต้นเดอืนธันวาคมและฤดหูนาว 
ตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนธนัวาคมถึงช่วงต้นเดือนมกราคม	เนือ่งจากพืน้ทีด้่านทิศตะวนัออกต้ังอยูติ่ดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย	 
ด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาลและของจังหวัดเพชรบุรี	 เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน	ท�าให้ได้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน
	 	 จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี	ต�าบลหาดเจ้าส�าราญ	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเพชรบุรี	ณ	วันที	่ 
31	ตุลาคม	2559	พบว่าสภาพอากาศในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีอุณหภูมิสูงสุด	38.7	องศาเซลเซียส	 
เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2559	อุณหภูมิต�่าสุด	15.9	องศาเซลเซียส	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2559	และอุณหภูมิเฉลี่ย 
ทั้งปี	 29.17	องศาเซลเซียส	ส�าหรับปริมาณน�้าฝนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว ้
เป็นการเฉพาะพื้นที่	แต่มีการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี	 โดยในช่วงที่ผ่านมาของปี	พ.ศ.	2559	
ปริมาณน�้าฝนมากที่สุดวัดได้	75.8	มิลลิเมตร	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2559

� 1.4�ลักษณะของดิน

	 	 ดินในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมเป็นดินในกลุ่มชุดดินที่	12	เนื้อดิน	ดินบนเป็นดินเหนียว	ดินล่าง 
เป็นดินเหนียว	หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง	(เป็นเลนเละ)	ความลึกของดินลึกมาก	การระบายน�้าไม่ดี	การซาบซึมน�้า
และการไหลบ่าของน�า้บนผวิดนิช้าลกัษณะดนิในกลุม่นีเ้หมาะแก่การใช้ประโยชน์ในการท�านาเกลอืและการเพาะเลีย้ง 
ชายฝั่งเป็นผลให้พื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมไม่มีพื้นที่ป่าไม้หรือพ้ืนที่เพาะปลูกอันเนื่องจากคุณลักษณะ 
ของดนิดงักล่าวข้างต้น	ประกอบกบัเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูติ่ดทะเล	ท�าให้น�า้ในแม่น�า้เพชรบรีุช่วงทีไ่หลผ่านพ้ืนทีเ่ขตเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม	ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน�้าทะเล	เป็นผลให้น�้าในแม่น�้ามีความเค็มจากน�้าทะเลจึงไม่เหมาะ
แก่การเป็นแหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตร

� 1.5�ลักษณะของแหล่งน้ำ�

	 	 ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีแหล่งน�้าท่ีส�าคัญ	คือ	แม่น�้าเพชรบุรี	 ท่ีมีต้นน�้าอยู่ท่ีอ�าเภอแก่งกระจาน	 
จังหวัดเพชรบุรี	ไหลผ่านอ�าเภอแก่งกระจาน	อ�าเภอท่ายาง	อ�าเภอบ้านลาด	อ�าเภอเมืองและไหลลงทะเลที่ปากอ่าว 
บ้านแหลมในพื้นท่ีเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 โดยระยะทางของแม่น�้าเพชรบุรีที่ไหลผ่านเขตเทศบาลต�าบล
บ้านแหลม	มีระยะทางประมาณ	5	กิโลเมตร	และมีคลองแยกจากแม่น�้าเพชรบุรี	จ�านวน	14	สาย	ได้แก่	คลองท่าแห	 
คลองตลาด	คลองวิก	คลองวัด	คลองโรงปูน	คลองโรงพัก	คลองหลังโรงเรียนวัดลักษณาราม	คลองเงิน	คลองตาบัว	
คลองยายติก	คลองหลังโรงเรียนวัดในกลาง	คลองหมู่	8	คลองลาดส�าพุด	และคลองข้างปั๊มน�้ามันใหญ่กว่าวงษ์

[ � ]10 รายงานกิจการ ประจำ ปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำ บลบ้านแหลม



2.�ด้านการเมือง�การปกครอง
� 2.1�เขตการปกครอง

	 	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	อยู ่ในเขตการปกครองของอ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	 มีพื้นที ่
เขตการปกครอง	ประกอบด้วย	1	ต�าบล	9	หมู่บ้านคือต�าบลบ้านแหลม	หมู่ที่	1-8	และหมู่ที่	10	(หมู่ที่	9	เป็นเขต 
การปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแหลม)
	 	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้มกีารจัดตัง้ชมุชนย่อยในเขตเทศบาล	ตามนโยบายของกรมการปกครอง	(เดมิ)	 
ที่ก�าหนดให้เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล	ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	 ร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาในรูปแบบของชุมชนย่อย	ซึ่งอาจแบ่งชุมชนตามสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน	 โดยจัดให้มีแกนน�าชุมชน 
ในรูปของคณะกรรมการชุมชน	คัดเลือกจากประชาชนในชุมชน	ประกอบด้วย	ประธานชุมชน	 รองประธาน	 
เลขานุการและกรรมการชุมชนฝ่ายต่าง	ๆ	 ซ่ึงคณะกรรมการชุมชน	นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้น�าและแกนกลาง 
ในการพัฒนาชุมชนแล้วยังต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในชุมชน	รวมถึงเสนอแผนงานโครงการ	
ในกรณีที่การแก้ไขปัญหานั้นต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากเทศบาล	การแบ่งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลมได้แบ่งตามหมู่บ้านโดยแบ่งเป็น	9	ชุมชน	ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดประกอบด้วย
	 	 1.	 ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา	(หมู่ที่	1)
	 	 2.	 ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา	(หมู่ที่	2)
	 	 3.	 ชุมชนบ้านกลางสามัคคี	(หมู่ที่	3)
	 	 4.	 ชุมชนบ้านในพัฒนา	(หมู่ที่	4)
	 	 5.	 ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา	(หมู่ที่	5)
	 	 6.	 ชุมชนย่านซื่อพัฒนา	(หมู่ที่	6)
	 	 7.	 ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี	(หมู่ที่	7)
	 	 8.	 ชุมชนประมงเจริญพัฒนา	(หมู่ที่	8)
	 	 9.	 ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ๊วร่วมใจพัฒนา	(หมู่ที่	10)

3.�ประชากร
� 3.1�ข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนประชากร

	 	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	 ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม	ณ	เดือนตุลาคม	2562	จ�านวน	12,081	คน	แบ่งเป็นเพศชาย	5,815	คน	เพศหญิง	6,266	คน	
จ�านวนครัวเรือน	4,180	หลังคาเรือน	และมีแรงงานต่างด้าว	 (ประชากรแฝง)	ที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส�านักทะเบียน 
ท้องถิ่นเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จ�านวน	1,117	คน	แยกเป็น
	 	 ประชากรสัญชาติเมียนมาร์	 	 มีจ�านวน	1,084	คน
	 	 ประชากรสัญชาติลาว	 	 	 มีจ�านวน	8	คน
	 	 ประชากรสัญชาติกัมพูชา	 	 มีจ�านวน	25	คน

(แหล่งข้อมลู	:	ข้อมลูประชากรแฝงจากส�านกัทะเบยีนท้องถ่ินเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ข้อมลู	ณ	เดือนตุลาคม	2562)
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ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ

ประธานสภา

รองประธานสภา

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายก
เทศมนตรี

ปลัด
เทศบาล

เลขานุการ/
ที่ปรึกษา

รองนายก
เทศมนตรี

รองนายก
เทศมนตรี

หน่วยตรวจ
สอบภายใน

ส�านัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

รองปลัด

โครงสร้าง�
เทศบาลตำ�บลบ้านแหลม
ANNUAL REPORT 2019
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก�าลัง�3�ปี

แผนอัตราก�าลัง	ประจ�าปีงบประมาณ	2561-2563	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี

ส�านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง
ระดับกลาง)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข

ระดับกลาง)

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา

ระดับกลาง)

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป	ระดับต้น)

		งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

		งานนิติการ
		งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอ�านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป	ระดับต้น)

		งานการเจ้าหน้าที่
		งานรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคง
		งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น)

		งานพัฒนาชุมชน
		งานสังคมสงเคราะห์

		งานธุรการ
		งานทะเบียนราษฏร

ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง

ระดับต้น)

		งานการเงินและบัญชี
		งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง

ระดับต้น)

		งานผลประโยชน์

		งานธุรการ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง	ระดับต้น)

		งานสาธารณูปโภค
		งานควบคุมอาคาร

และผังเมือง

		งานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข	

ระดับต้น)

		งานส่งเสริมสุขภาพ
		งานควบคุมและป้องกันโรค
		งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม
		งานสัตวแพทย์
		งานรักษาความสะอาด

		งานธุรการ

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา

ระดับต้น)

		งานบริหารการศึกษา

		งานธุรการ

โครงสร้าง�
การแบ่งส่วนราชการ
ANNUAL REPORT 2019
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นายวัน�เมฆอัคคี
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

นายทัตณัชพงษ์�เติมวรรธนภัทร์
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

นายสุเทพ�บุตรฉุย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายชวลิต�สิทธิโชคคณานนท์
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

นายสมนึก�กิ่งแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร�
เทศบาลตำ�บลบ้านแหลม
ANNUAL REPORT 2019 BANLAEM MUNICIPALITY
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นางเยาวดี�แสงจันทร์
ประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นายจรัส�ประสงค์เงิน
รองประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นางปิ่นทอง�ศรจังหวัด
เลขานุการสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

1 2
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m
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ityเขต เขต

นางเยาวดี�
แสงจันทร์

นายบรรลือศักดิ์�
ยี่สุ่นเทศ

นายคมเดช�
จงพุทธรักษา

นายเฉลิมพล�
อ่อนนุ่ม

นายรุ่งเรือง�
มงคล

ว่าง

นายวิชงค์�
เลี่ยนชอบ

นายจรัส�
ประสงค์เงิน

นางสาวรุ่งระวี�
สรรค์หาสุข

นายชำ�นาญ�
หอศิวาลัย

นายอรรถพล�
นุชนิยม

นายชุติเทพ
โป๊ยกั๊ก

สภาเทศบาล�
ตำ�บลบ้านแหลม
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นางปิ่นทอง�ศรจังหวัด
ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นางสมทรง�หนังสือ
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

นางสาวธิดาวรรณ�เสียงหวาน
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางศิณัฐชญา�ทัศนากัณฑ์
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายชาตรี�อภิชาตภักดี
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริพร�กระจ่างดวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการศึกษา

นายอนุชา�ลีอร่าม
รองปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

หัวหน้าส่วนราชการ�
เทศบาลตำ�บลบ้านแหลม
ANNUAL REPORT 2019 BANLAEM MUNICIPALITY

[ � ]16 รายงานกิจการ ประจำ ปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำ บลบ้านแหลม



นายยุทธนา�ธรรมรักษ์
ประธานชุมชนบ้านในพัฒนา

นางอำ�ไพ�ทวีสุข
ประธานชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา

นางสาวสิตา�ดวงกลิ่น
ประธานชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา

นายอเนก�เขียวประเสริฐ
ประธานชุมชนวัดต้นสนพัฒนา

นางเพ็ญรุ่ง�รักดี
ประธานชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา

นายคำ�นึง�พิทยบำ�รุง
ประธานชุมชนบ้านกลางสามัคคี

นายพัทธนันท์�เกียรติอุบลวงศ์
ประธานชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี

นายบุญยง�นิ่วบุตร
ประธานชุมชนประมงเจริญพัฒนา

นางภูริตา�จงพุทธรักษา
ประธานชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา

ผู้นำ�ชุมชน�
ตำ�บลบ้านแหลม
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ด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การบริหารจัดการขยะและการจัดการ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร



ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
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1.1�แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการกวาดบ้านท�าความสะอาดเมือง�(Big�Cleaning�Day)
	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้จัดโครงการกวาดบ้าน	ท�าความสะอาดเมือง	ณ	ลาน 
วัดในกลาง	 เมื่อวันที่	 4	ธันวาคม	2561	 เวลา	08.30	น	 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจัดระเบียบชุมชน 
ให้สะอาดน่าอยู่	และส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการถนนสวยงาม
	 วันจันทร์ที่	25	มีนาคม	2562	เวลา	09.00	น.	นางปิ่นทอง ศรจังหวัด	ปลัดเทศบาล	นายอนุชา ลีอร่าม	รองปลัด 
เทศบาล	พร้อมด้วยข้าราชการ	ต�ารวจ	พนักงานจ้าง	ร่วมกันปลกูต้นไม้	“โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจสิง่แวดล้อม” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ความสะอาด	สวยงามต่อท้องถิ่น	 
ณ	พื้นที่หมู่ที่	1	และหมู่ที่	10	บริเวณถนนแม่แตงไทยอุทิศ
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1.2�แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้า-สุดเขต
เทศบาล	หมู่ที่	7	ต.บ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี

	 โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้	ค.ส.ล.	รปูตัวย	ูถนนซอยหลงัศาลเจ้าฮดุโจ้ว	หมูท่ี	่10	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	 
จังหวัดเพชรบุรี
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	 โครงการถมถนนหินผพุร้อมวางท่อระบายน�า้	ค.ส.ล.	ซอยบ้านนายปัญญา	หมูท่ี	่4	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	
จังหวัดเพชรบุรี

	 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน	ค.ส.ล.	พร้อมวางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล.	และปรับปรุงฝาบ่อพัก	ค.ส.ล.	ซอยแยกจาก 
ซอยเทศบาล	14	ตลาดเก่า	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

	 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	พร้อมประตูปิด	-	เปิดสแตนเลส	ข้างศาลเจ้ากวงกง	-	แม่น�้าเพชรบุรี	
หมู่ที่	5	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี
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การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ท่ี
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2.1�แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการเข้าวัดท�าบุญน้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จัดโครงการเข้าวัดท�าบุญน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในวันอังคารท่ี	4	ธันวาคม	2561	ณ	วัดลักษณาราม	เพ่ือเทิดพระเกียรติน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล	แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 
และสร้างจิตส�านึกให้แก่บุคลากรเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 18	กุมภาพันธ์	 2562	นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	 
ได้เข้าร่วมโครงการกฎหมายทีช่าวบ้านควรรู	้หวัข้อ	กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค	ซ่ึงโครงการนีจั้ดขึน้เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่
ทราบกฎหมายเบือ้งต้นท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในชวีติประจ�าวนั	และเสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจ	ให้กบัประชาชน	ได้รูส้ทิธ	ิรูห้น้าที	่
รู้กฎหมาย	สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	2
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วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	13	ตุลาคม	2561	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตร	 ในวันที	่ 
12	ตุลาคม	2561	เวลา	06.30	น.	ณ	บริเวณวัดต้นสน	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	และสร้างจิตส�านึกให้แก่บุคลากรของเทศบาลต�าบลบ้านแหลมในการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วันปิยมหาราช

	 เมื่อวันที่	 23	ตุลาคม	2561	นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	พร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิก 
สภาเทศบาล	พนักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ข้าราชการ	 
ต�ารวจ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและท�าบุญ	ตักบาตรพระสงฆ์	 เพื่อน้อมร�าลึก 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 วันที่	 23	ตุลาคม	2561	จากนั้นน�าผู้เข้าร่วมพิธี	 
วางพวงมาลา	ถวายบังคม	 เพื่อแสดงความจงรักภักดี	 และร่วมน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 โดย	นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม	 เป็นประธานในพิธี	ณ	มณฑลพิธี 
ศาลาประชาคมอ�าเภอบ้านแหลม
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2.2�แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน

	 เมื่อวันอังคารที่	12	กุมภาพันธ์	2562	นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	เป็นประธานเปิดโครงการ
ทบทวนความรูแ้ละแนวทางเฝ้าระวงัป้องกนัภัยในชมุชน	เพือ่จดัต้ังกลุม่แกนน�าเครอืข่ายเฝ้าระวงัภยัในชมุชน	พร้อมทบทวน
ความรู้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกันและกันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการเฝ้าระวัง
ของคนในชุมชน	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	3

โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญกลุ่มเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ยังไม่รู้ระเบียบ	วินัยจราจร	งานเทศกิจ	
ส�านกัปลดัเทศบาล	จงึได้จดัอบรมให้ความรูว้นิยัจราจรเพือ่ให้นกัเรียนซ่ึงจะเป็นผูท้ีใ่ช้รถใช้ถนนในอนาคต	ให้ได้รบัความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร	ระเบียบ	ข้อบังคับต่าง	ๆ	 ให้มีจิตส�านึกรับผิดชอบ	มีมารยาทและวินัยจราจรในการที่จะเป็น 
ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน	และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปขยายผลต่อ	 เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน	และรักษาความปลอดภัยในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2561	เวลา	13.00	น.	 
ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	3	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	โดยมนีายวนั เมฆอัคค ีนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม	กล่าวเปิดโครงการ
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน�และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน

	 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ส�านกัปลัดเทศบาล	ได้จัดท�าโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอคัคภียัในโรงเรยีน	 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	กรกฎาคม	2562	 เพื่ออบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับสถานการณ์จ�าลองกรณีเกิดเหตุการณ์ 
ฉกุเฉนิ	และเตรยีมความพร้อมรบัมือในเบ้ืองต้นเมือ่เกดิเหตอุคัคภียั	โดยมนีายวนั เมฆอคัค ีนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม	
เป็นประธานเปิดโครงการ	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	(สุนทรราษฎร์วิทยาคาร)
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2.3�แผนงานการศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 วันศุกร์ที่	8	มีนาคม	2562	เวลา	09.00	น.	นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	เป็นประธานเปิด
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้
จากการเข้าร่วมแข่งขัน	และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	3

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น�

	 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	หมู่ที่	7	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้ส่งนักเรียน	 (สังกัดเทศบาล)	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง	 
ครั้งที่	15	ณ	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	ประจ�าปีการศึกษา	2562	ระหว่างวันที่	26-28	มิถุนายน	2562
สรุปผลการแข่งขัน
 การแข่งขันทายซิอะไรเอ่ย ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1	รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	ได้แก่
	 1.	เด็กหญิงณัฏฐณิชา	ธรรมรักษ์	 2.	เด็กชายสิริกร	อบแย้ม
 การแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	ได้แก่
	 1.	เด็กหญิงกมลชนก	มั่นตั้น	 2.	เด็กหญิงจารุวรรณ	ไกรผล
	 3.	เด็กชายชูโชค	อบแย้ม	 4.	เด็กชายดุลณพัชย์	บุญแท
	 5.	เด็กหญิงปิยะฉัตร	หลินบุตร	 6.	เด็กหญิงปิ่นอนงค์	ล�าเจียก
	 7.	เด็กชายภาณุพงศ์	อินประโคน	 8.	เด็กหญิงมาลิลิน	โตตามวงศ์
	 9.	เด็กชายอนุศิษฎ์	ส�าเภาทอ	 10.	เด็กหญิงอุษณา	พิมพ์งาม
 การแข่งขันเดินตัวหนอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ10	รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	ได้แก่
	 1.	เด็กหญิงจารุวรรณ	ไกรผล	 2.	เด็กชายชูโชค	อบแย้ม
	 3.	เด็กชายฐิติวัฒน์	อิ่มแมน	 4.	เด็กหญิงณัฎฐณิชา	ธรรมรักษ์
	 5.	เด็กหญิงณัฏฐณิชา	ลดาวรรษ์	 6.	เด็กหญิงธิดารัตน์	มะลิแย้ม
	 7.	เด็กหญิงปนิตา	แย้มศรี	 8.	เด็กชายภาณุพงศ์	อินประโคน
	 9.	เด็กชายรัฐเขตต์	ตราชูวณิช	 10.	เด็กชายเดชธน	ฉิมฉาย
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2.4�แผนงานสาธารณสุข
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประจ�าปี�พ.ศ.�2562

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้ด�าเนินการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ท้ัง	 9	 ชุมชน	ตามโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ในการที่จะก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้ค่อย	ๆ	หมดไป	และอัตราการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไป

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด

	 เมื่อวันจันทร์ที่	7	มกราคม	2562	เวลา	13.00-16.30	น.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	
ได้จัดโครงการฝึกอบรมสขุาภบิาลอาหารส�าหรบัผูป้ระกอบกจิการตลาดเอกชนและผูด้แูลตลาดเพือ่ให้ความรูด้้านสขุาภบิาล
อาหาร	 ให้กับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาดมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร	และสามารถ 
น�ากลับไปปรับปรุงสถานประกอบการของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 
ชั้น	2
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพชุมชน

	 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้จดักจิกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน�าสขุภาพชุมชน	
เพ่ือเพิ่มความรู้	ทักษะและกลไกการด�าเนินงานเชิงรุก	 ในด้านส่งเสริมสุขภาพตนเอง	ครอบครัว	และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	 ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน	ให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืน	 เมื่อวันที่	 21	และ	22	มีนาคม	2562	 
ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	3

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จัดกิจกรรม	“ไม่หลง	 ไม่ลืม	 ไม่เศร้า”	 กินข้าวอร่อย	 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการและสวัสดิการในด้านต่าง	ๆ	ตาม	พ.ร.บ.ผู้สูงอายุเป็นประจ�าทุกเดือน	 
ณ	อาคารสมาคมชาวประมงอ�าเภอบ้านแหลม
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โครงการน�้าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ�สะอาด�ปลอดภัย

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้ท�าการตรวจคุณภาพน�้า	 จากตู้น�้าหยอดเหรียญ 
ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ผลปรากฏว่าสะอาดปลอดภัยเหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารในโรงเรียน

	 เมื่อวันพุธที่	 20	กุมภาพันธ์	 2562	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแหลม 
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร	โรงอาหารของโรงเรียนทั้ง	4	แห่ง	ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	โดยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์	
“ลด	ละ	เลิก”	โฟมบรรจุอาหาร
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โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าประปา

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้าประปา	9	ชุมชน	ตรวจหา 
โคลฟิอร์มแบคทเีรยี	ตรวจค่ากรด-ด่างและค่าคลอรีนอสิระคงเหลือในน�า้	เพ่ือให้ประชาชนได้มนี�า้ประปาทีส่ะอาดปลอดภยั
ส�าหรับการอุปโภคบริโภค
 สรุปผลน�้าประปาในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
	 1.	ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
	 2.	ค่าคลอรีนอิสระ	และความเป็นกรดด่าง	อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	และโรงพยาบาลบ้านแหลม	ลงพื้นท่ีตรวจสุขาภิบาล
อาหารแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร	 เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร	และให้ความรู้แม่ค้าในการคัดแยกขยะ	การรักษา 
ความสะอาด	พร้อมท้ังภัยอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร	และประชาสัมพันธ์	 ลด	ละ	 เลิก	 โฟมบรรจุอาหาร	 
ณ	บริเวณร้านค้าอาหารตลาดกิ่งแก้ว
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้ท�าการออกตรวจประเมินผล	พัฒนาการเด็กเล็กทั้ง	 
4	 ศูนย์	 ได้แก่	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โรงเรียนวัดต้นสน	 (บุญมีโชติ),	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	 
(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร),	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โรงเรียนวัดในกลาง	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โรงเรียนบ้านแหลม	 
โดยท�าการตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้นและประเมินพัฒนาการช่วงอายุ	 3	ปี	 และให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	และสามารถดูแลเด็กได้ถูกวิธี	เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

	 วันพฤหัสบดีที่	 31	ตุลาคม	2562	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมร่วมกับสาธารณสุขอ�าเภอบ้านแหลม	ลงพ้ืนที่ใน 
อ�าเภอบ้านแหลมเพื่อท�าการรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก	 โดยได้ด�าเนินการใส่ทรายอะเบท	และ 
พ่นหมอกควันเพ่ือก�าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย	 ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก	และจะได้ไม่มีการแพร่ระบาดของ 
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร

	 เมื่อวันพุธที่	 29	พฤษภาคม	2562	กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	 ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ส�าหรับผู้ประกอบการร้านค้า	 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้	 ความเข้าใจ	ด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	
และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง	สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วย 
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยมนีายวนั เมฆอคัค ีนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	ได้ให้เกยีรติมอบใบประกาศนยีบตัร	 
ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลมชั้น	2

2.5�แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	พร้อมคณะผู้บริหาร	และหัวหน้าส่วนการงาน	ประชุมร่วมกับ 
แกนน�าชุมชน	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	2	 ซ่ึงได้มีการประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของ 
ชุมชน	พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและการบูรณาการร่วมกับตัวแทนชุมชน	โดยมีการจัดประชุมทุกวันพุธที่สองของเดือน
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โครงการทบทวนและจัดท�าแผนชุมชน

	 งานพัฒนาชุมชน	ฝ่ายสวัสดิการสังคม	ส�านักปลัดเทศบาล	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จัดท�าโครงการทบทวน 
และจัดท�าแผนชุมชน	ประจ�าปี	2563	โดยมีการจัดท�าแผนในวันที่	12-26	ธันวาคม	2561	ณ	ที่ท�าการชุมชนทั้ง	9	ชุมชน	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชุมชน	จุดเด่น	จุดด้อย	รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	 
ในการบริหารชุมชน	หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เพื่อน�ามา 
ก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก

	 วันอังคารที่	18	ธันวาคม	2561	งานพัฒนาชุมชน	ฝ่ายสวัสดิการสังคม	ส�านักปลัดเทศบาล	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 
ได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	 เพื่อให้มีการสร้างความรู้	 ความเข้าใจรูปแบบ 
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับชุมชน	การให้ความช่วยเหลือ	คุ้มครอง	ปกป้อง	แก้ไขปัญหาเด็กในชุมชนได้ทันท่วงท	ี 
อันจะส่งผลให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาค	 โดยมี	นายวัน เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรี 
ต�าบลบ้านแหลม	เป็นประธานเปิดโครงการ	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	3
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โครงการประชาคมต�าบลบ้านแหลม

 นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	 ได้เปิดโครงการประชาคมต�าบลบ้านแหลม	 เมื่อวันที่	 23	 
เมษายน	2562	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	3	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น	
ปัญหา	ความต้องการ	และข้อเสนอแนะของประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิด	และน�าข้อมูล	
ปัญหา	ความต้องการดังกล่าวไปก�าหนดโครงการ	กิจกรรมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการของประชาชน	โดยมีคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	ผู้น�าชุมชน	ตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่าง	ๆ 	
เช่น	การไฟฟ้าอ�าเภอบ้านแหลม	โรงพยาบาลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	สถานีต�ารวจภูธรบ้านแหลม	และผู้อ�านวยการ
โรงเรียนต่าง	ๆ	รวมถึงหน่วยงานอื่น	และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีเขตเทศบาล

	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 25	กุมภาพันธ์	 2562	นายวัน เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	 เป็นประธานเปิด 
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู	้ 
ฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน	 เยาวชน	และกลุ่มสตรี	 โดยฝึกอบรมหลักสูตรการท�าเมี่ยงปลาสมุนไพร	และหลักสูตร 
การท�าดอกไม้แห่งความรัก	ณ	อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

[ � ]37ANNUAL REPORT 2019
BANLAEM MUNICIPALITY



โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัยจราจร

	 งานพัฒนาชุมชน	ฝ่ายสวัสดิการสังคม	ส�านักปลัดเทศบาลได้จัดท�าโครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัยจราจร	 
เมื่อวันเสาร์ที่	 20	กรกฎาคม	2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว	 เพื่อให้พ่อแม ่
ผู้ปกครองได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับลูกหลาน	ณ	อาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายส�าคัญท่ีผู้หญิงควรรู้และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	มิถุนายน	2562	เวลา	10.00	น.	งานพัฒนาชุมชน	ส�านักปลัดเทศบาล	ได้จัดประชุมโครงการ
เสรมิสร้างความรูก้ฎหมายส�าคญัทีผู่ห้ญงิควรรูแ้ละเข้าถงึสิทธสิวสัดิการภาครัฐ	โดยม	ีนางป่ินทอง ศรจงัหวดั	ปลัดเทศบาล	
เป็นประธาน	เพือ่ก�าหนดแนวทางโครงการ/กจิกรรม	บรรจุแผนพัฒนาท้องถิน่	(พ.ศ.	2561	-	2565)	ณ	ห้องประชมุเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	2
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2.6�แผนงานการศาสนา�วัฒนธรรม�และนันทนาการ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ

	 เมื่อวันท่ี	17	พฤศจิกายน	2561	นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	มอบหมายให้	นายสมนึก  
โกญจนวรรณ	ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	เจ้าหน้าที่และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)	
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	 รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง	ครั้งที่	 36	 
“เมืองโอ่งเกมส์”	ซึ่งเทศบาลต�าบลบ้านแหลมส่งนักกีฬาเปตองชาย	และเปตองหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน	ณ	 เทศบาล 
เมืองราชบุรี

โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง�ๆ�

	 กองการศึกษา	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จัดโครงการฝึกทักษะในการว่ายน�้า	ระหว่างวันที่	19	-	29	มีนาคม	2562	
ณ	สระว่ายน�้าโรงเรียนวัดในกลาง	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน	 
เล่นกีฬาที่หลากหลายตามความชอบและความถนัด
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โครงการเยาวชนคนทูบี�ท�าดีเพื่อพ่อ

	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	16	กุมภาพันธ์	2562	กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้จัดโครงการเยาวชนคนทูบีท�าดี 
เพื่อพ่อ	 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์จัดลานกิจกรรมให้กับเด็ก	 เยาวชน	และประชาชนทั่วไป	 ให้แสดงออก 
ในการสร้างสรรค์สิ่งดี	ๆ	ให้กับสังคม	ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน	และกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม	และแสดงออก
ในสิ่งดี	ๆ	ของเยาวชนและประชาชน	ซึ่งแต่ละชมรมได้น�ากิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา	อาชีพ	ผ่านกิจกรรม 
ต่าง	ๆ	ภายในงาน	โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว	นายอ�าเภอบ้านแหลม	ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ	ณ	บริเวณ 
ลานวัดในกลาง	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนเปตองเทศบาลต�าบลบ้านแหลมคัพ�ประจ�าปี�2562

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้จัดท�าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนเปตองเทศบาลต�าบลบ้านแหลมคัพ	 
ประจ�าปี	2562	ระหว่างวันที่	20-22	มิถุนายน	2562	ได้เเก่	ประเภททีมหญิง	ทีมชาย	และทีมผสม	โดยมี	นายวัน เมฆอัคคี 
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	ได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะ
 ประเภททีมชาย  ประเภททีมหญิง ประเภททีมผสม
	 1.	ชนะเลิศ	หมู่ที่	7		 	 1.	ชนะเลิศ	หมู่ที่	6		 1.	ชนะเลิศ	หมู่ที่	7
	 2.	รองชนะเลิศ	อันดับ	1	หมู่ที่	6	 2.	รองชนะเลิศ	อันดับ	1	หมู่ที่	10		 2.	รองชนะเลิศ	อันดับ	1	หมู่ที่	8
	 3.	รองชนะเลิศ	อันดับ	2	หมู่ที่	2		 3.	รองชนะเลิศ	อันดับ	2	หมู่ที่	1		 3.	รองชนะเลิศ	อันดับ	2	หมู่ที่	3
	 4.	รองชนะเลิศ	อันดับ	3	หมู่ที่	5		 4.	รองชนะเลิศ	อันดับ	3	หมู่ที่	7		 4.	รองชนะเลิศ	อันดับ	3	หมู่ที่	6
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วันเด็กแห่งชาติ�ประจ�าปี�2562

 นายศรีธรรม ราชแก้ว	นายอ�าเภอบ้านแหลม	 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	ณ	ส�านักงาน
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	โดยมนีายวนั เมฆอคัคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	พร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชกิสภาเทศบาล	
และผูป้กครอง	น�าเดก็	ๆ 	เข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนมาก	โดยกจิกรรมภายในงาน	ประกอบด้วย	การจบัหางบตัรมอบของรางวลั	
การออกบูธซุ้มอาหาร	การเล่นเกม	การประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอื่น	ๆ	อีกมากมาย

[ � ]41ANNUAL REPORT 2019
BANLAEM MUNICIPALITY



เทศกาลวันสงกรานต์และพิธีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ�ประจ�าปี�2562

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	พร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	 
และลูกจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ	 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์	 
ประจ�าปี	2562	วันที่	13	เมษายน	2562	ณ	ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	โดยมี	นายศรีธรรม ราชแก้ว	นายอ�าเภอ
บ้านแหลม	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา

	 วันศุกร์ที่	 12	 กรกฎาคม	 2562	นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	 
น�าคณะสมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	พนักงานครูเทศบาล	และพนักงานจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ท�าบุญ
ตักบาตร	ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมถวายเทียนพรรษา	ผ้าอาบน�้าฝน	ประจ�าปี	2562	แด่เจ้าอาวาสวัดลักษณารามฯ	 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน	อันเป็นกิจกรรม 
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
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ยุทธศาสตร์ท่ี
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การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต�ิ

และสิ่งแวดล้อม



3.1�แผนงานสาธารณสุข
โครงการพัฒนาคู�คลอง�โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 เมื่อวันอังคารท่ี	 19	มีนาคม	 2562	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 จัดกิจกรรม	 
พัฒนาคู	 คลอง	 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	ณ	บริเวณคลองข้างวัดในกลาง	 พื้นที่หมู่ที่	 5	 ต�าบลบ้านแหลม	 
อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมโพงพางดักขยะ

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้ท�าการติดต้ังตาข่ายดักขยะบริเวณใต้สะพาน	 
วัดในกลาง	หมู่ที่	 5	ต�าบลบ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน	ซึ่งเป็นการรักษา 
ความสะอาดพัฒนาคู	คลอง	ลดขยะในแม่น�้าลงสู่ทะแล	 โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น�้า 
คู	คลอง	และทางเทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้จัดเจ้าหน้าที่ไปตักขยะสัปดาห์ละ	1	ครั้ง
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โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี

	 เม่ือวนัที	่7	สงิหาคม	2562	นายศรธีรรม ราชแก้ว	นายอ�าเภอบ้านแหลม	เป็นประธานเปิดงานวนัสบืสานการอนรุกัษ์
แม่น�า้เพชรบรุ	ีพร้อมด้วยนายทตัณชัพงษ์ เติมวรรธนภทัร์ รองนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม	ส่วนราชการ	และประชาชน	
นกัเรยีน	นกัศกึษา	เข้าร่วมกจิกรรม	ณ	วหิารหลวงพ่อสมัฤทธิ	์วดัต้นสน	จ.เพชรบุร	ีเพ่ือน้อมร�าลกึถงึวนัทีส่มเด็จพระกนษิฐา-
ธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเสด็จประกอบพิธีหลั่งน�้าคืนชีวิตให้แก่แม่น�้าเพชรบุรี	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	
พ.ศ.	2541
	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จึงได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี	ในวันที่	7	สิงหาคมของทุกปี	
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด�าลงสู่แม่น�้าเพชรบุรี
	 2.	กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
	 3.	กิจกรรมวาดภาพสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี
	 4.	กิจกรรมลงเรือเก็บขยะมูลฝอยในแม่น�้าเพชรบุรี
	 5.	นิทรรศการการอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี
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โครงการน�้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้อง�เพื่อ�คู�คลอง�ท่ีใสสะอาด

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้พิจารณาถึงความส�าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส�านึกการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ด้วยการไม่ทิ้งน�้ามันพืชใช้แล้วลงสู่แม่น�้า	 คู	 คลอง	 
จึงจัดท�าโครงการน�้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้อง	 เพื่อ	คู	คลอง	ที่ใสสะอาด	 โดยมีการรับบริจาคน�้ามันพืชที่ใช้แล้ว 
จากร้านอาหาร	 แผงลอยจ�าหน่ายอาหารและครัวเรือน	 น�ามาแลกเปลี่ยนเป็นหนังสือและน�าไปบริจาคให้โรงเรียน 
ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการขุดลอกคลอง

 โครงการขุดลอกคลองยายติก	หมู่ที่	6	ต.บ้านแหลม	โดยท�าการขุดดินขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย	2.00	-	3.50	เมตร	
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	1.50	-	2.50	เมตร	ลึกเฉลี่ย	0.80	เมตร	หรือตามสภาพพื้นที่	ระยะทางยาว	165.00	เมตร	งบประมาณ	
51,500.-	บาท

 โครงการขุดลอกคลองวิก	หมู่ท่ี	2	ต.บ้านแหลม	โดยท�าการขุดดินขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย	2.00	-	3.50	 เมตร	 
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	1.50	-	2.50	เมตร	ลึกเฉลี่ย	0.80	เมตร	หรือตามสภาพพื้นที่ระยะทางยาว	150.00	เมตร	งบประมาณ	
49,400.-	บาท
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3.2�แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการผ้าป่าขยะ

	 วันที่	27	สิงหาคม	2562	เวลา	09.00	น.	นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	ได้เป็นประธานเปิด
โครงการผ้าป่าขยะ	วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ	จึงต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	
โดยสามารถแยกออกเป็นวัสดุรีไซเคิลได้	4	ประเภท	คือ	แก้ว	กระดาษ	พลาสติก	โลหะ/อโลหะ	และยังเป็นการลดการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ลดการใช้พลังงานและมลพิษท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล 
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	โดยมี	หัวหน้าส่วนการงาน	พนักงานเทศบาล	นักเรียน	และประชาชนในพื้นที่	เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว

โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ

	 เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	2561	 เวลา	 08.30	น.	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 จัดโครงการฝึกอบรมชุมชน 
คัดแยกขยะ	วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี	 ชุมชนสะอาด	น่าอยู่	 และมีระบบการบริหารจัดการขยะ 
ในชุมชนที่มีมาตรฐาน	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	2
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โครงการส่งเสริมการท�าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

	 เมื่อวันพุธที่	23	มกราคม	2562	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดโครงการส่งเสริมการท�าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี	 โดยการน�าเศษอาหารในครัวเรือนมาท�าเป็นปุ๋ยหมัก	 
และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทาง

โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ

	 เมื่อวันอังคารที่	 18	ธันวาคม	2561	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้จัดโครงการ 
อบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	 เพื่อปลูกจิตส�านึกให้แก่เยาวชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย	 
ณ	โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน	(บุญมีโชติวิทยา)
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การพัฒนา
การบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ท่ี
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4.1�แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการวันเทศบาล

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 โดยนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	พร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิก 
สภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนการงาน	พนักงานเทศบาล	พนักงานครูเทศบาล	 และลูกจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 
จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารปิ ่นโตแด่พระภิกษุสงฆ์	 จ�านวน	 9	 รูป	 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาลดีเด่น	 
ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	 3	 เนื่องในวันเทศบาล	ประจ�าปี	 2562	 โดยนายศรีธรรม ราชแก้ว  
นายอ�าเภอบ้านแหลม	ให้เกียรติเป็นประธาน
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การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 
ชั้น	 2	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล	 เพื่อให้ภารกิจต่าง	ๆ	ด�าเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อย	เป็นไปตามแผนงาน	และสนองต่อความต้องการของประชาชน	ชุมชน	ตลอดจนนโยบายของผู้บริหาร

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล�เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการเขียนโครงการ	 ในวันพุธที่	 21	พฤศจิกายน	
2561	เวลา	09.00	-	12.00	น.	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	2	โดยมี	นางปิ่นทอง ศรจังหวัด	ปลัดเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่อง�ไทยแลนด์�4.0

 นายศรีธรรม ราชแก้ว	นายอ�าเภอบ้านแหลม	 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 ในโครงการให้ความรู ้แก่บุคลากร 
ของเทศบาล	 เรื่องไทยแลนด์	 4.0	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับ 
แนวนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่การเป็น	“ไทยแลนด์	4.0”	เมื่อวันจันทร์ที่	17	ธันวาคม	2561	เวลา	13.30	-	15.30	น.	 
ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	2

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาภาวะผู้น�า

	 วันพุธที่	 21	 สิงหาคม	2562	 เวลา	 09.00	 -	 12.00	น.	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้จัดโครงการให้ความรู ้
แก่บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาภาวะผู้น�าแก่พนักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเทศบาลในการพัฒนาภาวะผู้น�า	และเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในงาน 
ที่รับผิดชอบ	ตลอดจนแสวงหาความรู้ในด้านต่าง	ๆ	 เพื่อช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยมี	น.ต.ดร.สงคราม 
สมณวัฒนา	เป็นวิทยากรในการบรรยาย	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	2
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โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

	 งานก่อสร้างติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	 ถนนทางเข้าเทศบาล	จ�านวน	7	ชุด	หมู่ท่ี	 7	ต�าบลบ้านแหลม	 
อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมดีเด่นโครงการประกวดการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี�ปี�2562

	 วันพุธที่	7	สิงหาคม	2562	นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมดีเด่น
โครงการประกวดการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี	ปี	 2562	กิจกรรม	“รักษาสิ่งแวดล้อมคุณภาพความสะอาด 
แม่น�้าเพชรบุรี”	จาก	นายกอบชัย บุญอรณะ	 ผวจ.เพชรบุรี	 ในงานวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี	ณ	มณฑล 
ทหารบกที่	15	จังหวัดเพชรบุรี	ส�าหรับโครงการดังกล่าวทางจังหวัดเพชรบุรีได้จัดขึ้น	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีพื้นที่ติดแม่น�้าเพชรบุรี	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา	ดูแล	อนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรีให้สะอาด	ปราศจากมลพิษและ 
มีคุณภาพน�้าที่ดี	และสองฝั่งแม่น�้าเพชรบุรี	มีทัศนียภาพน่าดูน่ามอง
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เทศบาลต�าบลบ้านแหลม�จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์น�าไปมอบให้ทุกครัวเรือน

	 วันศุกร์ที่	 15	พฤศจิกายน	2562	 เวลา	10.00	น.	นายวัน เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	 เป็น
ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก	พทุธศกัราช	2562	โดยมนีายทตัณชัพงษ์ เตมิวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม	
นางเยาวดี แสงจันทร์	ประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	ประธานชุมชน	กลุ่มสตร	ี 
ชมรมผู้สูงอายุ	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เข้าร่วมพิธี	ณ	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ให้ประชาชน
น�าไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน	 เพื่อเป็นที่เตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ
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รับรางวัล�ITA�AWARD�2019

 นายวัน เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	 ได้รับเชิญจากส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เป็นตัวแทนเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม	รับรางวัล	ITA	AWARD	2019	จาก	พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล	 (ประเทศไทย)	 เมื่อวันท่ี	9	ธันวาคม	2562	ณ	 เมืองทองธานีอิมแพ็ค	จังหวัดนนทบุรี	 ในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	ประจ�าปี	 2562	 โดยเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้รับการประเมิน	ระดับ	AA	 
ได้รับคะแนน	95.45	ซึ่งในประเภทเทศบาลต�าบลนั้น	 ได้รับรางวัล	จ�านวน	8	แห่งทั้งประเทศไทย	และได้มอบหมายให	้ 
นายทัตณัชพงษ์ เตมิวรรธนภทัร์	รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	ไปรับรางวลัเดียวกนัทีม่หาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี	ในวันและเวลาเดียวกัน

4.2�แผนงานการศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

	 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน	ตามโครงการ 
สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน	พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใหม่	ในปีการศึกษา	2562
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สรุปประเมินผลงบประมาณที่นำ�ไปใช้
ในแผนพัฒนาเทศบาลตำ�บลบ้านแหลม�ปี�2562

ยทุธศาสตร์

ที่

งบประมาณ

ในแผน 4 ปี 

รวมแผน

เพิ่มเติม

งบประมาณใน

เทศบัญญัติ 62 

รวมเงินโอน

เหลือจ่าย

งบประมาณ

ที่ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ

งบประมาณ

ที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ

งบประมาณ

ในแผนที่ยัง

ไม่ได้

ด�าเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

แต่ยังไม่ได้

ด�าเนินการ

งบประมาณ 

โครงการ

ที่ยกเลิก

1 36,472,345 2,777,000 130,873 1,519,000 33,570,900 1,096,000 -

2 38,164,740 37,595,750 34,683,376 - 631,600 430,000 60,000

3 5,531,000 4,891,500 4,838,458 - 500,000 - -

4 21,279,671 18,795,200 1,798,219.08 15,494,000 885,000 1,520,000 -

ครุภัณฑ์ 3,569,400 3,284,400 1,342,824.70 2,953,700 15,000 - -

รวม 105,017,156 67,343,850 42,793,750.78 19,966,700 35,602,500 3,046,000 60,000
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บัญชีสรุปจำ�นวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำ�เนินงาน�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562
ANNUAL REPORT 2019 BANLAEM MUNICIPALITY

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ�านวน
โครงการ

ที่ด�าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ�านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

	แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.54 270,000 0.49 กองช่าง,
กองสาธารณสุขฯ

	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.69 1,096,000 1.99 กองช่าง

รวม 5 4.23 1,366,000 2.48

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

	แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 5.93 362,000 0.66 ส�านักปลัด

	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 5.08 142,000 0.26 ส�านักปลัด

	แผนงานการศึกษา 7 5.93 3,068,930 5.58 กองการศึกษา

	แผนงานสาธารณสุข 25 21.19 971,000 1.76 กองสาธารณสุขฯ

	แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.69 324,000 0.59 กองช่าง

	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 7.63 270,000 0.49 ส�านักปลัด

	แผนงานการศาสนา	วัฒนธรรม
และนันทนาการ

15 12.71 976,000 1.77 กองการศึกษา

	แผนงานงบกลาง 5 4.24 24,313,400 44.18 ส�านักปลัด

รวม 76 64.41 30,427,330 55.28

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	แผนงานสาธารณสุข 2 1.69 89,000 0.16 กองสาธารณสุขฯ

	แผนงานเคหะและชุมชน 6 5.08 4,211,000 7.65 กองช่าง

รวม 8 6.78 4,300,000 7.81

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

	แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 16.10 14,418,000 26.20 ส�านักปลัด,	
กองคลัง

	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.85 20,000 0.04 ส�านักปลัด

	แผนงานการศึกษา 7 5.93 4,437,000 8.06 กองการศึกษา

	แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.69 70,000 0.13 กองช่าง,
กองสาธารณสุขฯ

รวม 29 24.58 18,945,000 34.43

รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 118 100 55,038,330 100
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	 ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	 2496	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 14)	พ.ศ.	 2562	มาตรา	48	ทศ	บัญญัต	ิ 
ให้นายกเทศมนตรีจัดท�ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ�าทุกปี	 
และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาลด้วย	ซึ่งนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	
ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	เม่ือวันที่	5	ตุลาคม	2555	ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
และแผนพัฒนาเทศบาล	เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่	ได้แก่

 นโยบายหลัก�
 (1)	 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต 
ที่ดีของประชาชน
 (2)	 สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการขับเคล่ือน 
พัฒนาท้องถิ่น
 (3)	 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
 (4)	 ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์	โดยเฉพาะเด็ก สตรี	คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
 (5)	 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออ�านวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน 
 (6)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่าง 
มีประสิทธิภาพ
 (7)	 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 (8)	 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (9)	 ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน
 (10)	ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

� 1.� นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	 	 1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่	 ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน�้า รางระบายน�้า ตลอดจน 
การขุดลอกคู	คลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์	เป็นต้น 

� 2.�นโยบายด้านการพัฒนาสังคม�และคุณภาพชีวิต
	 	 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
	 	 2.2  พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้งทัศนศึกษา  
ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
	 	 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก�าลังกาย และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภท 
ต่าง ๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก�าลังกาย และการกีฬาให้ทุกชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน
	 	 2.4  จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและ 
ควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
	 	 2.5  ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี	 วัฒนธรรม และวันส�าคัญทางศาสนา เพื่อ 
ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
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เทศบาลตำ บลบ้านแหลม



	 	 2.6  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง

� 3.�นโยบายด้านเศรษฐกิจ
	 	 3.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่าง 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การแปรรูปอาหารทะเล ตลอดจนการจัดศูนย์	OTOP 
	 	 3.2  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน
	 	 3.3  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการประมง

� 4.�นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 4.1 จัดให้มีระบบก�าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและ 
สิง่ปฏกิลูตามหลักสขุาภบิาลอย่างพอเพียง ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และท่ีสาธารณะให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
	 	 4.2  รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 4.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น สะอาด และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกก�าลังกาย
ของชุมชน

� 5.�นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
	 	 5.1  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ 
	 	 5.2  จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการ
ประชาชน
	 	 5.3  สร้างกลไก หรือช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกย่ิงข้ึน  
และจัดท�าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม และการด�าเนินงานของเทศบาล

	 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลมได้ด�าเนินการโครงการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  ตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน�้า รางระบายน�้า ตลอดจน 
การขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น จ�านวน 11 โครงการ ดังนี้
   1.1.1 โครงการถนนสวยงาม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 20,473 บาท
   1.1.2  โครงการจ้างเหมาบริการบ�ารุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้า และพ้ืนที่สีเขียว 
และที่สาธารณะ จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 108,000 บาท
   1.1.3  โครงการกวาดบ้านท�าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	 จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ 
ด�าเนินการ 2,400 บาท 
   1.1.4  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. รูปตัวยู	ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่	2 ต�าบลบ้านแหลม 
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 425,000 บาท
   1.1.5  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน�้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13/3 หมู่ที่	4 ต�าบลบ้านแหลม 
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 96,000 บาท
   1.1.6  โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. บริเวณติดกับที่ดินของนายไพโรจน์	-	คลองตลาด หมู่ที่	4  
ต�าบลบ้านแหลม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 100,000 บาท
   1.1.7  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน�้า ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 9 หมู่ที่	7 ต�าบล
บ้านแหลม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 90,000 บาท
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   1.1.8  โครงการจัดท�าโครงเหล็กส�าหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์	 หมู่ที่	 3 ต�าบลบ้านแหลม จ�านวน 
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 50,000 บาท
   1.1.9  โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่	 2  
ต�าบลบ้านแหลม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 158,000 บาท
   1.1.10  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพกั ค.ส.ล. ถนนต้ังแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม	-	ถนนหน้าโรงเรียน
วัดในกลาง หมู่ที่	3	-	หมู่ที่	4 ต�าบลบ้านแหลม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 120,000 บาท
   1.1.11  โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู	ซอยเข้าหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่	5 จ�านวน 
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 480,000 บาท

� � ตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม�และคุณภาพชีวิต
  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง จ�านวน 20 โครงการ ดังนี้ 
   2.1.1  โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 7,290 บาท
   2.1.2  โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ  
6,930 บาท
   2.1.3  โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
อ�าเภอบ้านแหลม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 9,000 บาท
   2.1.4  โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 
อ�าเภอบ้านแหลม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 7,000 บาท
   2.1.5  โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านต�าบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 15,000 บาท
   2.1.6  โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน จ�านวนงบประมาณ 
ที่ใช้ด�าเนินการ 5,625 บาท
   2.1.7  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น จ�านวนงบประมาณ 
ที่ใช้ด�าเนินการ 33,000 บาท
   2.1.8  โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบ�ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล จ�านวน 
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 216,000 บาท
   2.1.9  โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 107,100 บาท
   2.1.10  โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 9,140 บาท
   2.1.11  โครงการทบทวนและจัดท�าแผนชุมชน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 12,250 บาท
   2.1.12  โครงการประชาคมต�าบลบ้านแหลม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 3,000 บาท
   2.1.13  โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขต จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 45,455 บาท
   2.1.14  โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนคุ้มครองเด็ก จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ 6,315 บาท 
   2.1.15  โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายส�าคัญที่ผู ้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ  
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 10,795 บาท
   2.1.16  โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 18,357,000 บาท
   2.1.17  โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 3,677,100 บาท
   2.1.18  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 522,500 บาท
   2.1.19  โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 100,000 บาท
   2.1.20  โครงการวันเทศบาล จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 8,840 บาท
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  2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้งทัศนศึกษา 
ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลจ�านวน 23 โครงการ ดังนี้ 
   2.2.1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ 
12,962.80 บาท
   2.2.2  โครงการเข้าร่วมแข่งขนัความเป็นเลศิทางวชิาการ จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ 79,781 บาท
   2.2.3  โครงการแข่งขันทกัษะวชิาการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ 37,080 บาท
   2.2.4  โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก้ไข 
ชื่อโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 39,420 บาท
   2.2.5  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา รร.เทศบาลวัดลักษณาราม เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 50,000 บาท
   2.2.6  โครงการส่งเสรมิศกัยภาพการเรยีนรูน้อกสถานศกึษาของ	รร.เทศบาลวดัลกัษณาราม เป็นกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน ในค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ 42,150 บาท 
   2.2.7  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
    1.  สนับสนุนอาหารกลางวัน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 1,458,060 บาท
    2.  สนบัสนนุส�าหรบัส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาท้องถิน่ จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ 
330,600 บาท
    3.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 370,785 บาท
    4.  สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ 
394,400 บาท 
   2.2.8  โครงการอาหารเสริม (นม)	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 2,413,913.02 บาท
   2.2.9  โครงการจัดชื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม ฉ.2)	 เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3	-	5 ปี)	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 23,600 บาท
   2.2.10 โครงการจัดซื้อค่าอุปกรณ์การเรียน เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3	-	5 ปี)	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 23,600 บาท
   2.2.11 โครงการจัดซื้อค่าเครื่องแบบนักเรียนส�าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส�าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3	-	5 ปี)	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 35,400 บาท
   2.2.12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส�าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(3	-	5 ปี)	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 50,740 บาท
   2.2.13 โครงการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามรอยเท้าพ่อ จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ 7,000 บาท 
   2.2.14 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่	O -	NET จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 51,675 บาท
   2.2.15 โครงการเยาวชนคนทูบีท�าดีเพื่อพ่อ จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 40,000 บาท
   2.2.16  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 118,956.70 บาท
   2.2.17 โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์	จ�านวน 10 อัตรา จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 126,000 บาท
   2.2.18 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา แก้ไขครั้งที่	1 เป็น
โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 13,680 บาท
   2.2.19 โครงการจดัอบรมและศกึษาดงูานพนกังานคร	ูและพนกังานจ้างในสถานศกึษา ไม่ได้ตัง้งบในปี	62 
แก้ไขครั้งที่	1 ตั้งเป็น 100,000 บาท จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 98,130 บาท
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   2.2.20 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จ�านวน 
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 60,000 บาท
   2.2.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวนงบประมาณ 
ที่ใช้ด�าเนินการ 9,884 บาท
   2.2.22 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จ�านวน 
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 9,650 บาท
   2.2.23 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม งบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ 
3,335,000 บาท
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก�าลังกาย และพัฒนาการเล่นกีฬา 
ประเภทต่าง ๆ  และสนบัสนนุอปุกรณ์การออกก�าลงักาย และการกฬีาให้ทกุชมุชน ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 
รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ จ�านวน 5 โครงการ ดังนี้
   2.3.1 โครงการจ้างเหมาบริการผู้น�าเต้นแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ งบ 36,000 บาท แก้ไขคร้ังที่	 1 เป็น 
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 61,200 บาท
   2.3.2  โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการค�าแนะน�าการใช้เครื่องออกก�าลังกายในศูนย์	 
ฟิตเนสของเทศบาล จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 216,000 บาท
   2.3.3  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล และเมืองพัทยา จ�านวนงบประมาณที่ใช้ 
ด�าเนินการ 49,145 บาท
   2.3.4  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 33,265 บาท
   2.3.5  โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ 40,000 บาท
  2.4 การจัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการป้องกัน
และควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จ�านวน 24 โครงการ ดังนี้
   2.4.1  โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า 45,000 แก้ไข ครั้งที่	1 เป็นโครงการชุมชนปลอดภัย 
ไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	 
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 60,000 บาท
   2.4.2  โครงการน�้าตู ้หยอดเหรียญอัตโนมัติ	 สะอาด ปลอดภัย จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ 
19,543.55 บาท
   2.4.3  โครงการประชาสมัพนัธ์	ลด ละ เลกิ โฟมบรรจอุาหาร จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ 5,800 บาท 
   2.4.4  โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร จ�านวนงบประมาณที่ใช้ 
ด�าเนินการ 22,730 บาท
   2.4.5	 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร  
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 16,809.70 บาท
   2.4.6  โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท จ�านวน
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 2,973.53 บาท
   2.4.7  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าประปา จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 7,800 บาท
   2.4.8  โครงการจ้างเหมาบริการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง จ�านวน 
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 539,100 บาท
   2.4.9  โครงการควบคุมพาหะน�าเช้ือก่อโรค และโรคตดิต่อในชุมชน งบ 20,000 แก้ไขคร้ังท่ี	1 เป็นโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบ 15,875 บาท
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   2.4.10 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพชุมชน งบ 32,000 บาท แก้ไขคร้ังที่	 1  
งบ 30,000 บาท
   2.4.11  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 87,980 บาท
   2.4.12  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลบ้านแหลม  
(ไม่ได้ด�าเนินการเน่ืองจากทางโรงพยาบาลบ้านแหลม มีความพร้อมในการด�าเนินการมากกว่า)	 จ�านวนงบประมาณ 
ที่ใช้ด�าเนินการ 25,000 บาท
   2.4.13  โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 26,114 บาท
   2.4.14  โครงการการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 24,378 บาท
   2.4.15  โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู ้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด  
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 3,150 บาท
   2.4.16  โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 
4,825.70 บาท
   2.4.17  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย จ�านวนงบประมาณที่ใช้ 
ด�าเนินการ 26,114 บาท
   2.4.18  โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 20,359 บาท
   2.4.19  โครงการส�ารวจข้อมูลจ�านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระปณิธานศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 12,000 บาท
   2.4.20  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 60,000 บาท
   2.4.21  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ	ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จ�านวน
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 30,000 บาท
   2.4.22  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จ�านวนงบประมาณที่ใช้ 
ด�าเนินการ 30,000 บาท
   2.4.23  โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้าตามพระปณธิานศาสตราจารย์	ดร.สมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 60,000 บาท
   2.4.24  โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 84,550 
บาท
  2.5  ส่งเสรมิและสนบัสนนุ อนรัุกษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวฒันธรรม วนัส�าคญัทางศาสนา และวนัส�าคญั
ของชาติ เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 10 โครงการ ดังนี้
   2.5.1 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เพิ่มเติม ฉ.3)	 
เดิม แผน 61	 -	64 ใช้ชื่อโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ�านวนงบประมาณที่ใช้ 
ด�าเนินการ 29,620 บาท
   2.5.2  โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เพ่ิมเติม ฉ.3)	 มีการเพิ่มเติม แก้ไขเดิม แผน 61	 -	 64 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	9 งบ 80,000 บาท และแก้ไขครั้งที่	1  
เป็นงบ 150,000 บาท จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 21,500 บาท
   2.5.3  โครงการจัดกิจกรรมวันส�าคัญของชาติ	 ของจังหวัดและของอ�าเภอ จ�านวนงบประมาณที่ใช้ 
ด�าเนินการ 5,625 บาท
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   2.5.4  โครงการเข้าวัดท�าบุญน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 1,025 บาท
   2.5.5  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 13,400 บาท
   2.5.6  โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์และพิธรีดน�า้ด�าหวัผูส้งูอาย	ุจ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนนิการ 
58,400 บาท
   2.5.7  โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 20,000 บาท
   2.5.9  โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย ปี	 62 ไม่ได้ตั้งงบประมาณ แก้ไขครั้งที่	 1  
ตั้งงบ 30,000 บาท จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 11,180 บาท
   2.5.9  โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี	อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	จ�านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด�าเนินการ 40,000 บาท
   2.5.10  โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 80,000 บาท  
  2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง จ�านวน 8 โครงการ ดังนี้
   2.6.1  โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเส่ียงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากจมน�้า  
ภยัจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวงัป้องกนัโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนนิการ 23,003 บาท
   2.6.2  โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 11,050 บาท
   2.6.3  โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 5,700 บาท
   2.6.4  โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัยจราจร จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 10,640 บาท
   2.6.5  โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการจราจร จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 58,000 บาท
	 	 	 2.6.6		 โครงการจดัท�าประกนัภัยรถบรรทกุน�า้ดับเพลงิ	จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนนิการ	11,089.48	บาท 
	 	 	 2.6.7		 โครงการจดัท�าประกนัภยัรถยนต์ตู้รับส่งนกัเรียนงบ	10,000	แก้ไขคร้ังท่ี	3	งบ	10,500	บาท	จ�านวน
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	10,431.43	บาท
	 	 	 2.6.8		 โครงการจดัท�าประกนัภยัรถยนต์	รถกระเช้าไฟฟ้า	จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ	10,000	บาท
  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การแปรรูปอาหารทะเล ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP จ�านวน 2 โครงการ ดังนี้
   3.1.1  โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 1,530 บาท
   3.1.2  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่ประชาชน และกลุม่สตรีในเขตเทศบาล จ�านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด�าเนินการ 45,887 บาท
  3.2  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงตามศกัยภาพชุมชน เพือ่ให้ชุมชนมีความเข้มแขง็แบบยัง่ยนื จ�านวน 
6 โครงการ ดังนี้
   3.2.1  โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 1,800 บาท
   3.2.2  โครงการให้ความรู้แก่เดก็เยาวชนในการคัดแยกขยะ จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ 9,628 บาท 
   3.2.3  โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 17,500 บาท
   3.2.4  โครงการสร้างจิตส�านึกการคัดแยกขยะในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว จ�านวนงบประมาณ 
ที่ใช้ด�าเนินการ 48,000 บาท
   3.2.5  โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 7,350 บาท
   3.2.6  โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน�าไปก�าจัด จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 
495,000 บาท  
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� � ตามนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.1 จัดให้มีระบบก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและ 
สิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอเพียง ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม จ�านวน 3 โครงการ ดังนี้
   4.1.1  โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 7,735 บาท
   4.1.2  โครงการผลิตปุ๋ยน�้าชีวภาพจากขยะอินทรีย์	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 6,000 บาท
   4.1.3  โครงการผ้าป่าขยะ จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 10,700 บาท
  4.2  รณรงค์ให้ประชาชนเหน็คณุค่าและมีจติส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ�านวน 
6 โครงการ ดังนี้
   4.2.1  โครงการเข้าวดัท�าบญุปลกูต้นไม้ถวายวดัเนือ่งในวนัวสิาขบชูา จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ 
2,800 บาท
   4.2.2  โครงการธนาคารต้นไม้	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 1,830 บาท
   4.2.3	 โครงการน�้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองท่ีใสสะอาด จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ 
ด�าเนินการ 1,500 บาท
   4.2.4  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น�้าเพชรบุรี	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 3,916.20 บาท
   4.2.5  โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ด�าเนินการ  
3,395 บาท
   4.2.6  โครงการรักษาความสะอาดแม่น�้าเพชรบุรี	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 1,854 บาท
  4.3 ปรบัปรงุภมิูทศัน์ภายในชมุชนให้ร่มรืน่ สะอาด และจดัให้มีสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ หรอืทีอ่อกก�าลังกาย 
ของชุมชน จ�านวน 6 โครงการ ดังนี้
   4.3.1  โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะ จ�านวนงบประมาณท่ีใช้ 
ด�าเนินการ 3,639,900 บาท
   4.3.2  โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน�าไปก�าจัด จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 
495,000 บาท
   4.3.3  โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส�านักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ  
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 108,000 บาท
   4.3.4  โครงการจ้างเหมาดูและรักษาความสะอาดอาคารส�านักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ จ�านวน
งบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 432,000 บาท
   4.3.5  โครงการกิจกรรม 5 ส (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
   4.3.6  โครงการปรับภูมทิศัน์บรเิวณด้านหน้าส�านกังานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม หมูท่ี	่7 ต�าบลบ้านแหลม 
จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ 498,600 บาท

  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
  5.1  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ 
จ�านวน 2 โครงการ ดังนี้
   5.1.1		 โครงการทบทวนและจัดท�าแผนชุมชน	ด�าเนินการแล้ว	 จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	 
12,250	บาท
	 	 	 5.1.2		 โครงการประชาคมต�าบลบ้านแหลม	ด�าเนนิการแล้ว	จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ	3,000	บาท 
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  5.2  จดัหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการปฏบิตังิาน โดยการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการบรกิาร
ประชาชน จ�านวน 6 โครงการ ดังนี้
   5.2.1		 โครงการจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จ�านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด�าเนินการ	216,000	บาท
	 	 	 5.2.2		 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	ภายในและภายนอกอาคารโรงจอดรถ	อาคารเก็บพัสดุ
และอาคาร	อปพร.	ให้เป็นหลอดไฟแบบ	LED	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	172,000	บาท
	 	 	 5.2.3		 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card	Reader)	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	
3,500	บาท
	 	 	 5.2.4		 กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล	ระยะที่	3	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	500,000	บาท	
	 	 	 5.2.5		 กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล	ระยะที่	4	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	500,000	บาท
	 	 	 5.2.6		 กล้องวงจรปิดภายในส�านักงานเทศบาล	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	420,000	บาท
  5.3 สร้างกลไก หรือช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกยิ่งข้ึน  
และจดัท�าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กจิกรรม และการด�าเนนิงานของเทศบาล จ�านวน 4 โครงการ 
ดังนี้
	 	 	 5.3.1		 โครงการจดัท�าเอกสารรายงานกจิการเทศบาล	จ�านวนงบประมาณทีใ่ช้ด�าเนนิการ	159,000	บาท
	 	 	 5.3.2		 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	2,970	บาท
	 	 	 5.3.3		 ติดต้ังระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล	หมู่ที่	 6	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	
365,000	บาท
	 	 	 5.3.4		 ติดต้ังระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล	หมู่ที่	 1	จ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ	
38,000	บาท
  รวมทั้งหมด 156 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,452,259.63 บาท 
	 	 จงึขอรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายทีไ่ด้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล	เพือ่รายงานให้สภาเทศบาลทราบ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	14)	พ.ศ.	2562
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ประจ�าปีงบประมาณ 2562
ของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
การเงินการคลัง

รายงานข้อมูล



	 	 	 หมายเหตุ	 ปี	2562	 ปี	2561

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 155,139,613.27 150,172,248.57

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 3	 162,800,930.36	 150,490,289.16

	 	 เงินฝากกองทุน	 4	 16,978,328.23	 16,647,993.77

	 	 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	 5	 2,999,000.00	 6,802,898.00

	 	 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	 6	 -	 2,898.00

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  182,778,258.59 173,944,078.93

 รวมสินทรัพย์  182.778,258.59 173,944,078.93

ณ�วันที่�30�กันยายน�2562

เทศบาลตำ�บลบ้านแหลม
งบแสดงฐานะการเงิน
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	 	 	 หมายเหตุ	 ปี	2562	 ปี	2561

ทุนทรัพย์สิน  2 155,139,613.27 150,172.248.57

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 รายจ่ายค้างจ่าย	 7	 38,931,885.74	 37,403,580.00

	 	 รายจ่ายผัดส่งใบส�าคัญ	 	 -	 2,898.00

	 	 เงินรับฝาก	 8	 768,127.76	 1,196,885.86

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  39,700.013.50 38,603,363.86

รวมหนี้สิน   39,700,013.50 38.603,363.86

เงินสะสม

 เงินสะสม 9 96,812,785.87 89,997,424.01

 เงินทุนส�ารองเงินสะสม 10 46,265,459.22 45,343,291.06

 รวมเงินสะสม  143,078.245.09 135,340,715.07

รวมหนี้สินและเงินสะสม  182,778,258.59 173,944,078.93

ณ�วันที่�30�กันยายน�2562

เทศบาลตำ�บลบ้านแหลม
งบแสดงฐานะการเงิน
ANNUAL REPORT 2019 BANLAEM MUNICIPALITY
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ตั้งแต่วันที่�1�ตุลาคม�2561�ถึงวันที่�30�กันยายน�2562

งบแสดงผลการดำ�เนินงานจ่าย
จากเงินรายรับและเงินสะสม
ANNUAL REPORT 2019 BANLAEM MUNICIPALITY

รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ่าย
จากเงิน

งบประมาณ

รวมจ่าย
จากเงินอุดหนุน

ระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

ปรับปรุง
โดยใบผ่าน

รวม
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
00110

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
00120

แผนงาน
การศึกษา 
00210

แผนงาน
สาธารณสุข 

00220

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
00230

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

00240

แผนการ
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 
00250

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

00260

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

00310

แผนงาน
งบกลาง 
00410

รายจ่าย

งบกลาง 25,790,193.00 24,374,416.18 18,030.00 (2.00) 24,392,444.18 - - - - - - - - - 24,392,446.18

เงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง) 2,946,000.00 2,946,000.00 - - 2,946,000.00 2,946,000.00 - - - - - - - - -

เงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า) 32,283,010.00 31,617,776.34 360,600.00 - 31,978,376.34 10,265,477.00 2,629,920.00 11,305,965.84 2,578,380.00 884,160.00 2,530,980.00 - - 1,783,493.50 -

ค่าตอบแทน 528,256.00 438,609.50 117,250.00 - 555,859.50 276,937.50 52,756.00 136,516.00 13,000.00 23,900.00 32,250.00 - - 20,500.00 -

ค่าใช้สอย 13,193,397.00 13,059,540.28 - - 13,059,540.28 1,988,369.00 123,363.78 3,614,789.47 851,035.00 9,426.00 5,704,520.48 145,982.00 600,346.70 21,707.85 -

ค่าวัสดุ 6,119,177.00 5,872,472.18 - - 5,872,472.18 595,277.26 207,886.40 2,850,112.74 376,478.58 59,115.00 1,596,166.20 - 50,000.00 137,436.00 -

ค่าสาธารณูปโภค 1,073,527.00 1,066,206.27 - - 1,066,206.27 950,635.02 - 97,813.44 - - 15,230.08 - - 2,509.73 -

ค่าครุภัณฑ์ 5,851,800.00 5,843,094.14 29,900.00 - 5,872,994.14 1,103,193.44 1,420,000.00 2,215,600.00 656,600.00 - 417,600.70 - 60,000.00 - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,519,000.00 13,519,000.00 2,999,000.00 - 16,518,000.00 12,000,000.00 - 2,999,000.00 - - - - - 1,519,000.00 -

เงินอุดหนุน 4,573,000.00 4,423,076.94 - - 4,423,076.94 42,076.94 - 4,081,000.00 180,000.00 - - - 120,000.00 - -

รวมจ่าย 105,877,360.00 103,160,191.83 3,524,780.00 (2.00) 106,684,969.83 30,167,966.16 4,433,926.18 27,300,815.49 4,655,493.58 976,601.00 10,296,747.46 145,982.00 830,346.70 3,484,647.08 24,392,446.18

รายรับ  

ภาษีอากร 2,322,500.00 2,627,379.10 - - 2,627,379.10 - - - - - - - - - -

ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต 691,900.00 960,499.10 - - 960,499.10 - - - - - - - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน 1,340,000.00 1,529,732.87 - - 1,529,732.87 - - - - - - - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด 70,000.00 43,560.00 - - 43,560.00 - - - - - - - - - -

รายได้จากทุน 20,000.00 - - - - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 46,750,000.00 50,711,296.48 - - 50,711296.48 - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 54,683,170.00 53,435,510.00 - - 53,435,510.00 - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 3,524,780.00 - 3,524,780.00 - - - - - - - - - -

รวมรับ 105,877,570.00 109,307,977.55 3,524,780.00 - 112,832,757.55 - - - - - - - - - -

รายรับสูงกว่าหรือต�่ากว่ารายจ่าย 6,147,787.72
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รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ่าย
จากเงิน

งบประมาณ

รวมจ่าย
จากเงินอุดหนุน

ระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

ปรับปรุง
โดยใบผ่าน

รวม
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
00110

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
00120

แผนงาน
การศึกษา 
00210

แผนงาน
สาธารณสุข 

00220

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
00230

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

00240

แผนการ
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 
00250

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

00260

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

00310

แผนงาน
งบกลาง 
00410

รายจ่าย

งบกลาง 25,790,193.00 24,374,416.18 18,030.00 (2.00) 24,392,444.18 - - - - - - - - - 24,392,446.18

เงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง) 2,946,000.00 2,946,000.00 - - 2,946,000.00 2,946,000.00 - - - - - - - - -

เงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า) 32,283,010.00 31,617,776.34 360,600.00 - 31,978,376.34 10,265,477.00 2,629,920.00 11,305,965.84 2,578,380.00 884,160.00 2,530,980.00 - - 1,783,493.50 -

ค่าตอบแทน 528,256.00 438,609.50 117,250.00 - 555,859.50 276,937.50 52,756.00 136,516.00 13,000.00 23,900.00 32,250.00 - - 20,500.00 -

ค่าใช้สอย 13,193,397.00 13,059,540.28 - - 13,059,540.28 1,988,369.00 123,363.78 3,614,789.47 851,035.00 9,426.00 5,704,520.48 145,982.00 600,346.70 21,707.85 -

ค่าวัสดุ 6,119,177.00 5,872,472.18 - - 5,872,472.18 595,277.26 207,886.40 2,850,112.74 376,478.58 59,115.00 1,596,166.20 - 50,000.00 137,436.00 -

ค่าสาธารณูปโภค 1,073,527.00 1,066,206.27 - - 1,066,206.27 950,635.02 - 97,813.44 - - 15,230.08 - - 2,509.73 -

ค่าครุภัณฑ์ 5,851,800.00 5,843,094.14 29,900.00 - 5,872,994.14 1,103,193.44 1,420,000.00 2,215,600.00 656,600.00 - 417,600.70 - 60,000.00 - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,519,000.00 13,519,000.00 2,999,000.00 - 16,518,000.00 12,000,000.00 - 2,999,000.00 - - - - - 1,519,000.00 -

เงินอุดหนุน 4,573,000.00 4,423,076.94 - - 4,423,076.94 42,076.94 - 4,081,000.00 180,000.00 - - - 120,000.00 - -

รวมจ่าย 105,877,360.00 103,160,191.83 3,524,780.00 (2.00) 106,684,969.83 30,167,966.16 4,433,926.18 27,300,815.49 4,655,493.58 976,601.00 10,296,747.46 145,982.00 830,346.70 3,484,647.08 24,392,446.18

รายรับ  

ภาษีอากร 2,322,500.00 2,627,379.10 - - 2,627,379.10 - - - - - - - - - -

ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต 691,900.00 960,499.10 - - 960,499.10 - - - - - - - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน 1,340,000.00 1,529,732.87 - - 1,529,732.87 - - - - - - - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด 70,000.00 43,560.00 - - 43,560.00 - - - - - - - - - -

รายได้จากทุน 20,000.00 - - - - - - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 46,750,000.00 50,711,296.48 - - 50,711296.48 - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 54,683,170.00 53,435,510.00 - - 53,435,510.00 - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 3,524,780.00 - 3,524,780.00 - - - - - - - - - -

รวมรับ 105,877,570.00 109,307,977.55 3,524,780.00 - 112,832,757.55 - - - - - - - - - -

รายรับสูงกว่าหรือต�่ากว่ารายจ่าย 6,147,787.72
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นายวัน�เมฆอัคคี� นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม� 081-9415653

นายทัตณัชพงษ์�เติมวรรธนภัทร์� รองนายกเทศมนตรี� 081-5715855

นายชวลิต�สิทธิโชคคณานนท์� รองนายกเทศมนตรี� 098-4077533

นายสมนึก�กิ่งแก้ว� ที่ปรึกษานายกฯ� 087-0889225

นายสุเทพ�บุตรฉุย� เลขานุการนายกฯ� 089-8301625

นางเยาวดี�แสงจันทร์� ประธานสภาเทศบาลฯ� 081-3559702

นายจรัส�ประสงค์เงิน� รองประธานสภาเทศบาลฯ� 087-4140790

นายคมเดช�จงพุทธรักษา� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 096-5090406

นายบรรลือศักดิ์�ยี่สุ่นเทศ� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 081-8375030

นายเฉลิมพล�อ่อนนุ่ม� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 092-2591683

นายรุ่งเรือง�มงคล� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 089-8084457

นายวิชงค์�เลี่ยนชอบ� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 089-0573132

นายอรรถพล�นุชนิยม� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 087-4003399

นายชุติเทพ�โป๊ยกั๊ก� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 083-9820577

นายช�านาญ�หอศิวาลัย� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 089-8004454

นางสาวรุ่งระวี�สรรค์หาสุข� สมาชิกสภาเทศบาลฯ� 089-9191579

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ควรทราบ
ANNUAL REPORT 2019 BANLAEM MUNICIPALITY
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