


เรื่อง     รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562     

เรียน   ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

  ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๔๘  
ทศ บัญญัติ  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี   และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย   ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2555  
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่  ได้แก่ 
  นโยบายหลัก  
  (1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  (2) สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  (4) ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบภัย 
  (5) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ืออ านวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่
ประชาชน  
  (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพ่ือเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (7) มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  (8) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (9) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน 
  (10) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 

ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น  
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพ่ือมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้งทัศน

ศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย และพัฒนาการเล่นกีฬา

ประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย และการกีฬาให้ทุกชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 
2.4 จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งการ

ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
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2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และวันส าคัญทางศาสนา 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ   ตามความต้องการของชุมชน

อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  การแปรรูปอาหารทะเล  ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP  
3.2 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการประมง 
4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 จัดให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ

และสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอเพียง ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.2 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น   สะอาด  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่
ออกก าลังกายของชุมชน 
 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ  
5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การบริการประชาชน 
5.3 สร้างกลไก  หรือช่องทาง  ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวก

ยิ่งขึ้น  และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร  ผลงาน  กิจกรรม  และการด าเนินงานของเทศบาล 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมได้ด าเนินการโครงการตามนโยบาย

ด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  ตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐาน  ได้แก่   ถนน  ไฟฟ้ า  ท่อระบายน้้ า   
รางระบายน้้า ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น จ้านวน 14 โครงการ ดังนี้ 
  1.1.1 โครงการถนนสวยงาม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 20,473 บาท 
  1.1.2 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้า และพ้ืนที่สีเขียวและ
ที่สาธารณะ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 108,000 บาท 
  1.1.3 โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 2,400 บาท  
  1.1.4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 ต าบล   
บ้านแหลม  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 425,000 บาท 
  1.1.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13/3 หมู่ที่ 4 ต าบล      
บ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 96,000 บาท 
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  1.1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  และปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 100,000 บาท 
  1.1.7 โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิงสะพานคลองท่าแหถึงวงเวียนสามแยก
ตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม.13+368 ถึง กม.14+168 หมู่ที่  7 ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 1,046,000 บาท 
  1.1.8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยแยกจากซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านแหลม  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 90,000 บาท 
  1.1.9 โครงการจัดท าโครงเหล็กส าหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 50,000 บาท 
  1.1.10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 158,000 บาท 
  1.1.11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม-ถนนหน้า
โรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 120,000 บาท 
  1.1.12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยเข้าหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 480,000 บาท 
  1.1.13 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 12,000,000 บาท 
  1.1.14 โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านแหลม บริเวณ
ด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 540,000 บาท 

  ตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง จ้านวน 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 าบลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 15,000 บาท 
  2.1.6 โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน จ านวนงบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ 5,625 บาท 
  2.1.7 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 33,000 บาท 
  2.1.8 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 216,000 บาท 
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  2.1.9 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน 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 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
6,315 บาท 
  2.1.15 โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายส าคัญท่ีผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ  
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 
 
  2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน  ทั้ง
ทัศนศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลจ้านวน 23 โครงการ ดังนี้   
  2.2.1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
12,962.80 บาท 
  2.2.2 โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
79,781 บาท 
  2.2.3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนงบประมาณที่ ใช้ด าเนินการ 
37,080 บาท 
  2.2.4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แก้ไขชื่อโครงการโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
39,420 บาท 
  2.2.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา รร.เทศบาลวัดลักษณาราม เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 50,000 บาท 
  2.2.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของรร.เทศบาลวัดลักษณาราม      
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 42,150 บาท 
  2.2.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
   1. สนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 1,458,060 บาท 
   2. สนับสนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 330,600 บาท 
   3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 370,785 บาท 
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   4. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 394,400 บาท  
  2.2.8 โครงการอาหารแสริม (นม) จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 2,413,913.02 บาท 
  2.2.9 โครงการจัดชื้อหนังสือเรียน (เพ่ิมเติม ฉ.2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 23,600 บาท 
  2.2.10 โครงการจัดซื้อค่าอุปกรณ์การเรียน เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 23,600 บาท 
  2.2.11 โครงการจัดซื้อค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 35,400 บาท 
  2.2.12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (3-5 ปี) จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 50,740 บาท 
  2.2.13 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
7,000 บาท  
  2.2.14 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 51,675 บาท 
  2.2.15 โครงการเยาวชนคนทูบีท าดีเพ่ือพ่อ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 40,000 บาท 
  2.2.16 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 118,956.70 บาท 
  2.2.17 โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จ านวน 10 อัตรา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 126,000 บาท 
  2.2.18 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา แก้ไขครั้งที่ 
1 เป็นโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 13,680 บาท 
  2.2.19 โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา  ไม่ได้ตั้งงบ
ในปี 62 แก้ไขครั้งที่ 1 ตั้งเป็น 100,000 บาท จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 98,130 บาท 
  2.2.20 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 60,000 บาท 
  2.2.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 9,884 บาท 
  2.2.22 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 9,650 บาท 
  2.2.23 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 3,335,000 บาท 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก้าลังกาย และพัฒนาการเล่น
กีฬาประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก้าลังกาย และการกีฬาให้ทุกชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่
ละชุมชน รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ จ้านวน 5  โครงการ  ดังนี้ 
  2.3.1 โครงการจ้างเหมาบริการผู้น าเต้นแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  งบ 36 ,000 บาท แก้ไขครั้งที่ 1 
เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 61,200 บาท 
  2.3.2 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการค าแนะน าการใช้เครื่องออกก าลังกายในศูนย์   
ฟิตเนสของเทศบาล จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  216,000 บาท 
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  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 โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
40,000 บาท 
  2.4 การจัดบริการด้านสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการ
ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จ้านวน 24 โครงการ ดังนี้ 
  2.4.1 โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า 45 ,000 แก้ไข ครั้งที่ 1  เป็นโครงการชุมชน
ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  60,000 บาท 
  2.4.2 โครงการน้ าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
19,543.55 บาท 
  2.4.3 โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
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 านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 2,973.53 บาท 
  2.4.7 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 7,800 บาท 
  2.4.8 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 539,100 บาท 
  2.4.9 โครงการควบคุมพาหะน าเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน งบ 20 ,000 แก้ไขครั้งที่ 1 
เป็นโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบ 15,875 บาท 
  2.4.10 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน งบ 32 ,000 บาท        
แก้ไขครั้งที ่1 งบ 30,000 บาท 
  2.4.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 87,980 บาท 
  2.4.12 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
(ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากทางโรงพยาบาลบ้านแหลม มีความพร้อมในการด าเนินการมากกว่า) จ านวนงบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ 25,000 บาท 
  2.4.13 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล    
บ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 26,114 บาท 
  2.4.14 โครงการการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 24,378 บาท 
  2.4.15 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 3,150 บาท 
  2.4.16 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 4,825.70 บาท 
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  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 านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 12,000 บาท 
  2.4.20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 60,000 บาท 
  2.4.21 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 30,000 บาท 
  2.4.22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 30,000 บาท 
  2.4.23 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช-กุมารี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 60,000 บาท 
  2.4.24 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
84,550 บาท 
  2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันส้าคัญทางศาสนา 
และวันส้าคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมการด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จ้านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
  2.5.1 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เพ่ิมเติม ฉ.3) 
เดิม แผน 61-64 ใช้ชื่อโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 29,620 บาท 
  2.5.2 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เพ่ิมเติม ฉ.3) มีการเพ่ิมเติม แก้ไขเดิม แผน 61-64 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 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 

  2.5.4 โครงการเข้าวัดท าบุญน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดช จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 1,025 บาท 
  2.5.5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 13,400 บาท 
  2.5.6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีลดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 58,400 บาท 
  2.5.7 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 20,000 บาท 
  2.5.9 โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย ปี 62 ไม่ได้ตั้งงบประมาณ แก้ไขครั้งที่ 1 ตั้ง
งบ 30,000 บาท จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 11,180 บาท 
  2.5.9 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 40,000 บาท 
  2.5.10 โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 80,000 บาท 
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  2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างท่ัวถึง จ้านวน  8  โครงการ ดังนี้ 
  2.6.1 โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากจมน้ า 
ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
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 โครงการจัดท าประกันภัยรถบรรทุกน้ าดับเพลิง  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
11,089.48 บาท 
  2.6.7 โครงการจัดท าประกันภัยรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนงบ 10 ,000 แก้ไขครั้งที่ 3 งบ 10,500 
บาท จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 10,431.43 บาท 
  2.6.8 โครงการจัดท าประกันภัยรถยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
10,000 บาท 

  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ  ตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การแปรรูปอาหารทะเล  ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP จ้านวน 2  โครงการ 
ดังนี้ 
  3.1.1 โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 1,530 บาท 
  3.1.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 45,887 บาท 
  3.2 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน จ้านวน 6  โครงการ ดังนี้ 
  3.2.1 โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
1,800 บาท 
  3.2.2 โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
9,628 บาท 
  3.2.3 โครงการประชาสัมพันธก์ารคัดแยกขยะอินทรีย์ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 17,500 บาท 
  3.2.4 โครงการสร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด 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 จัดให้มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับ
ข ยะแ ล ะสิ่ งป ฏิ กู ล ต าม ห ลั ก สุ ข าภิ บ าลอย่ า งพ อ เพี ย ง  ต ล อด จน รั ก ษ าค ว าม ส ะอ าด ข อ งถ น น  
ทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม จ้านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  4.1.1 โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 7,735 บาท 
  4.1.2 โครงการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 6,000 บาท 
  4.1.3 โครงการผ้าป่าขยะ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 10,700 บาท 
  4.2 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ้านวน 6  โครงการ ดังนี้ 
  4.2.1 โครงการเข้าวัดท าบุญปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา  จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 2,800 บาท 
  4.2.2 โครงการธนาคารต้นไม้ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 1,830 บาท 
  4.2.3 โครงการน้ ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองที่ใสสะอาด จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 1,500 บาท 
  4.2.4 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ าเพชรบุรี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 3,916.20 บาท 
  4.2.5 โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
3,395 บาท 
  4.2.6 โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ าเพชรบุรี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 1,854 บาท 
  4.3  ปรับปรุงภู มิทัศน์ภายในชุมชนให้ ร่มรื่น    สะอาด  และจัดให้ มีสถานที่พั กผ่อน 
หย่อนใจ หรือที่ออกก้าลังกายของชุมชน จ้านวน  6  โครงการ ดังนี้ 
  4.3.1 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะ จ านวนงบประมาณที่ใช้
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 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่  7 ต าบล       
บ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 498,600 บาท 
   

  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาล 
ในรูปแบบต่าง ๆ จ้านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
  5.1.1  โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน  ด าเนินการแล้ว  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
12,250  บาท 






