
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   ประจ าปี  พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  29  พฤศจิกายน  2562   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ชั้น 2 

………………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1.  นางเยาวดี    แสงจันทร์    ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  นายจรัส  ประสงค์เงิน  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
3.  นายคมเดช       จงพุทธรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นายอรรถพล     นุชนิยม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
5.  นายวิชงค์       เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
6.  นายบรรลือศักดิ์    ยี่สุ่นเทศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
7.  นายรุ่งเรือง  มงคล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
8.  นางสาวรุ่งระวี   สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
9.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
10.  นายเฉลิมพล อ่อนนุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
11. นายช านาญ  หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
1.  นายวัน  เมฆอัคคี   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

เลขานุการสภาเทศบาล 
1.  นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  นายสมนึก  กิ่งแก้ว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2. นายสุเทพ  บุตรฉุย   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายอนุชา  ลีอร่าม   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นางสมทรง  หนังสือ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5.  นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นางศิณัฐชญา ทัศนากัณฑ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นายชาตรี   อภิชาตภักดี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
8.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
9.  นางสาวภัทรวรรณ    สังขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
10.  นายชชันรินทร์        ชชัวงศุ์วาลย์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล บัดนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบ้านแหลม มาประชุมครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

    ( ประธานสภาเทศบาลจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย) 
ประธานสภาเทศบาล         สวัสดีค่ะ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี   
   ท่านที่ปรึกษา  ท่านเลขานุการสภา  ท่านหัวหน้าส่วนการงานและท่านผู้แทนชุมชน  ขณะนี้มี
   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุม
   สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
   ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศอ าเภอบ้านแหลม เรื่อง เรียก
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และ
เรื่องก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี         
พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ประกาศอ าเภอบ้านแหลม 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  

ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
---------------------------------- 

         ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ยื่นหนังสือขอให้นายอ าเภอบ้านแหลมเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านแหลม  สมัยวิสามัย  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1/2562  ระหว่างวันที่  25  พฤศจิกายน – 9  
ธันวาคม  2562  เพื่อขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า
บ้านแหลม  เพ่ือจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  (คทช.)  ท้องที่หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้าน
แหลม  จังหวัดเพชรบุรี  และรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 2  และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  พ.ศ.2562  และเรื่องอ่ืนๆ  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ประกอบกับค าสั่ง
จังหวัดเพชรบุรี  ที่  1376/2555  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2555  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล   
บ้านแหลม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 25  พฤศจิกายน – 9  
ธันวาคม  2562 
  ทั้งนี้  ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  โดยเคร่งครัด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       ประกาศ    ณ   วันที่   13   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 
                                 ศรีธรรม  ราชแก้ว 
                                                                                               (นายศรีธรรม  ราชแก้ว) 

  นายอ าเภอบ้านแหลม 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562   
ครั้งที่ 1/2562   

---------------------------------- 
   ด้วยนายอ าเภอบ้านแหลมได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี     
พ.ศ.2562  ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม ตั้งแต่วันที่  25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม  2562  มีก าหนด 15 วัน ตาม
ประกาศอ าเภอบ้านแหลม  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2562  เพ่ือพิจารณาเรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  หรืออยู่
อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบ้านแหลม  เพ่ือจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
(คทช.)  ท้องที่หมู่ที่  8  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  และรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2  และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจ าปี  พ.ศ.2562  และเรื่องอ่ืนๆ  นั้น 

 บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ       
สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจ
เข้าฟังการประชุมติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

  จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าว 

     ประกาศ  ณ   วันที่    25    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2562 
                      เยาวดี   แสงจันทร์ 
        (นางเยาวดี   แสงจันทร์) 
                                                                         ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่าน
ได้ทราบแล้วนะคะ และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่  1  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมผู้เข้าร่วมประชุมสภา

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่  30  กันยายน  2562  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จ านวน 9 คน ลาป่วย  2  คน   

เรื่องที่  2  แจ้งการประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  การใช้แผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ส าเนาประกาศ  ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ส าเนาให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 
-  ขอแนะน าผู้ที่จะมาชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 4  เรื่องญัตติขอความเห็นชอบ

การพิจารณาอนุญาตให้จังหวัดเพชรบุรีเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านแหลม  เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
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(คทช .) ท้ องที่ หมู่ ที่  8   ต าบลบ้ านแหลม  อ าเภอบ้ านแหลม  จั งหวัด เพชรบุ รี              
นายชัชนรินทร์  ชัชวงศุ์วาลย์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด
เพชรบุรี 

นายชัชนรินทร ์ชชัวงศุ์วาลย ์ -  สวัสดีครับกระผมนายชัชนรินทร์  ชัชวงศุ์วาลย์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ
ทรัพยากร 

ผอ.ศูนย์บริหารจัดการ  ป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี 
ทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 30  กันยายน  
2562   

เอกสารรายงานการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกฯ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใดจะ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ    

นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  -  ขอแก้ไขข้อความ  ในวาระท่ี 6  บรรทัดที่ 2  “ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 5“  ขอ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เปลี่ยนเป็น “ซอยเทศบาล 5  หมู่ที่ 6” 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อความประการใดอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ค่ะ (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา                        

เทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที ่2/2562 เมื่อวันที่ 30  กนัยายน  2562 โปรดยกมือ    

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  2/2562 
เมื่อวันที่ 30  กันยายน  2562 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที ่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 30  กันยายน  2562  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562   ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.  2562  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 2 โดยมีรายการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้   
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 ข้อความเดิม  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ท าสัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาล ระยะที่ 2 จ านวน 12 จุด กับบริษัท กสท โทรมาคม จ ากัด 
(มหาชน) ตามสัญญาเลขที่  13  /2562 ลงวันที่  6  กั นยายน 2562 เป็ น เงิน 
482,666.30 บาท นั้น 

เนื่องด้วยรายละเอียดใน สัญญาซื้อขายดังกล่าว ข้อ 1 ก าหนดว่า ผู้ซื้อตกลงซื้อ
และผู้ขายตกลงขาย กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลระยะที่ 2 จ านวน 12 จุด 
ประกอบด้วย 

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปแบบที่ 2 ยี่ห้อ HIKVISION รุ่น DS-
2CD2621GO-I (Z)ZS 2 MP IR VF Bullet network Camera จ านวน 12 ตัว 

2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch)ขนาด 8ช่อง ยี่ห้อ Zyxel    
รุ่น  GS 1100-8HP 8 port GbE Unmaged PoE จ านวน 2 ตัว 

ข้อความใหม่  ส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ 2 
จ านวน 12 จุดประกอบด้วย 1.กล้องยี่ห้อ HIKVISION รุ่น DS-2CD2621GO-I (Z)ZS 2 
MP IR VF Bullet network Camera ซึ่งมีความละเอียดของภาพ 2 ล้านพิกเซล เป็นรุ่น 
DS-2CD2645 FWD-IZS 4 MP IR VF Bullet network Camera ซึ่งมีความละเอียดของ
ภาพ 4 ล้านพิกเซล (มีความละเอียดของภาพเพ่ิมขึ้น จาก 2 ล้านพิกเซล เป็น 4 ล้าน
พิกเซล) 

2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  PoE (PoE L2 Switch)ขนาด 8ช่อง ยี่ห้อ Zyxel รุ่น 
GS 1100-8HP 8 port GbE Unmaged PoE ซึ่งมีจ านวนช่องที่รองรับ Port  PoE ได้ 4 
ช่อง เป็นรุ่น GS1900-8HP 8Port GbE Smart Managed Desktop PoE Switch ซึ่งมี
จ านวนช่องที่รองรับ Port PoE ได้ 8ช่อง (สามารถรองรับจ านวนกล้อง ที่จะเพ่ิมเติมได้อีก 
4 ช่อง) 
 เหตุผล  เนื่องจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่กสท 
สป.(ตต)(007)/564 ลงวันที่ 7พฤศจิกายน 2562 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรุ่นกล้องวงจรปิด
และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เนื่องจากอุปกรณ์รุ่นเดิมที่ได้ท าสัญญาซื้อขายกับทางเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม มีคุณลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและช่วงระยะเวลา
การเสนอราคากับระยะเวลาการลงนามมีช่วงเวลาที่ห่างกัน ท าให้เทคโนโลยีของกล้อง 
CCTV และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPOE(Switch) มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งท าให้ทาง
เทศบาลฯได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา 97(2) ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสีย
ประโยชน์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 165 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
ตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน
รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไขนั้น ก่อน
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย”และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.4/32820 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ดังนั้น 
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เทศบาลฯ จึงเสนอขอแก้ไขเปลี ่ยนค าชี ้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล    
แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ อนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล  ตามญัตติท่ีผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุ มัติ ให้แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ในงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตาม
ญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบการพิจารณาอนุญาตให้จังหวัดเพชรบุรีเข้า
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านแหลม  เพื่อ
จัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอ
บ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  หน่วยงานกองช่าง ขอเชิญคณะผู้บริ หารเสนอญัตติให้          
สภาเทศบาล พิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ครับ 

นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร ์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้รับหนังสือแจ้งประสานจากจังหวัดเพชรบุรี ตาม

หนังสือ ที่ พบ 0014/14799 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง จังหวัดเพชรบุรี ขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
บ้านแหลม เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่หมู่ที่ 8 ต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมส่งค าขออนุญาตตามแบบ ป.ส. 20 ลงวันที่  
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30 กันยายน 2562 ลงนามผู้ยื่นค าขอโดยนายกอบชัย   บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี โดยระบุว่ามีความประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ  ขอความเห็นชอบการพิจารณาอนุญาตให้จังหวัดเพชรบุรี โดยนายกอบ
ชัย   บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ผู้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านแหลม เพ่ือจัดที่อยู่อาศัยให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 6-2-26 ไร่  

เหตุผล ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ประกอบ
กับระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ และการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ 
หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หมวด 1 การขอ
อนุญาต และหมวด 2 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสภาพป่า ข้อ 8 (5) ซึ่งการพิจารณา
อนุญาตนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ โดยที่
เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ท าการตรวจสอบบริเวณท่ีดินที่ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ หรือ
อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าบริเวณ
ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่ามติ ครม. และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ในพ้ืนที่หมู่ 8 ถนนประมงเจริญ 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562       
ครั้งที่  1/2562 เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี  
ให้ข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมในที่ประชุมคะ 

นายชัชนรินทร์ ชัชวงศุ์วาลย์ -  โครงการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวน  

ผอ.ศูนย์บริหารจัดการ  แห่งชาติ ป่าบ้านแหลม เพ่ือจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เป็นนโยบาย 
   ของรัฐบาล  ในเรื่องการจัดการปัญหาการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนและการท ากินในพ้ืนที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติ  ในพ้ืนที่ป่าบก  เพ่ือซ่อมแซมพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ราษฎรได้เข้าไปบุกรุก
ท ากิน  ซึ่งก็ได้มีการจดบันทึกไว้ในปี พ.ศ.2541  ปัจจุบันได้มีการมอบเอกสารที่ถูกต้องให้
ราษฎรได้ท ากินอย่างถูกกฎหมาย  ส าหรับป่าชายเลนก็อนุญาตให้ท ากินได้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ.2561  ได้จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลน  ป่าสงวน
ที่มีราษฎรอาศัย ทั้งสิ้น  5  ชุมชน  ได้แก่  พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมหมู่ 8 ถนน
ประมงเจริญ , พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม , พ้ืนที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  หมู่ที่ 10  และพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ทะเล  หมู่ที่  2  และ 3  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ราษฎรได้เข้าไปอยู่อาศัยในเขตป่าชาย
เลนและป่าสงวนให้อยู่แบบถูกต้อง  จะต้องผ่านคณะกรรมการ  3  ชุด  คือ  ชุดที่ 1  
คณะกรรมการจัดสรรพื้นที่ ,  ชุดที่ 2  คณะกรรมการตรวจสอบบุคคลว่าอาศัยอยู่จริง  และ
ชุดที่ 3  คณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค ส าหรับการ 
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ยื่นค าขอจากกรมทดสอบทางทะเลและฝ่ายฝัง  จะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ขอโดย
ค าขอจะระบุว่าต้องผ่านสภาท้องที่นั้นๆ จึงเป็นที่มาว่าจะต้องน าเข้าสภาฯ  ในวันนี้  ขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ
การพิจารณาอนุญาตให้จังหวัดเพชรบุรีเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านแหลม  เพ่ือจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) ท้องที่หมู่ท่ี 8  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  หน่วยงานกอง
ช่างแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่  ขอเชิญค่ะ(ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะขอถามมติ
ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาอนุญาตให้จังหวัดเพชรบุรีเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านแหลม  เพื่อ
จัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอ
บ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  หน่วยงานกองช่าง  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยก
มือขึ้นค่ะ 

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จังหวัดเพชรบุรี

เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้าน
แหลม  เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องท่ีหมู่ที่ 8  ต าบลบ้าน
แหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  หน่วยงานกองช่าง  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จังหวัด
เพชรบุรีเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้าน
แหลม  เพ่ือจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่หมู่ที่ 8  ต าบลบ้าน
แหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  หน่วยงานกองช่าง   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี   พ.ศ.2562 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   ขอเชิญคณะผู้บริหารรายงานให้สภาเทศบาลทราบค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ    

 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕62 
--------------------------------- 

 

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

  ดั งนั้ น   เพ่ื อให้ ประชาชนได้ รับทราบผลการปฏิบั ติ งานของเทศบาลต า บลบ้ านแหลม   
จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  โดยแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ 
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  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   29   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
               วัน   เมฆอัคคี 
  (นายวัน   เมฆอัคคี) 

    นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4) 
พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๔๘  ทศ บัญญัติ  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  และ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2555  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมในพ้ืนที่  
ได้แก่ 

    นโยบายหลัก  
(1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้าน

แหลมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
(2 ) สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้

ทั่วถึงและเป็นธรรม 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา 

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย 
(5) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ืออ านวยความสะดวก

และความพึงพอใจแก่ประชาชน  
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพ่ือเป็นแนว

ร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(7) มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(8 ) ส่ งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้ เป็นผู้ที่ มีความรู้

ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (9) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน 
     (10) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น  
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
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2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กใน
ทุกด้าน ทั้งทัศนศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย และ
พัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย และ
การกีฬาให้ทุกชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 
2.4 จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และวัน
ส าคัญทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ   ตามความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  การแปรรูปอาหารทะเล  
ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP  
3.2 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งแบบยั่งยืน 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการประมง 
4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 จัดให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอเพียง ตลอดจนรักษา
ความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และท่ีสาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4 .2  รณ รงค์ ให้ ป ระช าช น เห็ น คุ ณ ค่ าแ ล ะมี จิ ต ส านึ ก ใน ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น   สะอาด  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ หรือที่ออกก าลังกายของชุมชน 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของ
เทศบาลในรูปแบบต่างๆ  
5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน 
5.3 สร้างกลไก  หรือช่องทาง  ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น  และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร  
ผลงาน  กิจกรรม  และการด าเนินงานของเทศบาล 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมได้
ด าเนินการโครงการตามนโยบายด้านต่างๆ  ดังนี้ 

         ตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่  ถนน  ไฟฟ้า  ท่อระบาย
น้ า   
รางระบายน้ า ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น จ านวน 
14 โครงการ ดังนี้ 
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    1.1.1 โครงการถนนสวยงาม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 20,473 บาท 
1.1.2 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้า และ
พ้ืนที่สีเขียวและที่สาธารณะ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 108,000 บาท 
1.1.3 โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด 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 หมู่
ที่ 4 ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 96,000 บาท 
1.1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแหลม  จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 100,000 บาท 
1.1.7 โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3176) จากเชิงสะพานคลองท่าแหถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว 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.ซอยแยกจากซอย
เทศบาล 9 หมู่ที่  7 ต าบลบ้านแหลม  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
90,000 บาท 
1.1.9 โครงการจัดท าโครงเหล็กส าหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้าน
แหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 50,000 บาท 
1.1.10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัด
ต้นสน หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 158,000 
บาท 
1.1.11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้าน
แหลม-ถนนหน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแหลม จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 120,000 บาท 
1.1.12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยเข้าหมู่บ้านอดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 480,000 บาท 
1.1.13 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านแหลม บริเวณ
ด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม จ านวน
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 12,000,000 บาท 
1.1.14 โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบล
บ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่  7 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 540,000 บาท 

    ตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง จ านวน 20 โครงการ ดังนี้   

2.1.1 โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
7,290 บาท 
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2.1.2 โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ 6,930 บาท 
2.1.3 โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแล ะ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอบ้านแหลม  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
9,000 บาท 
2.1.4 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอบ้านแหลม จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 7,000 
บาท 
2.1.5 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านต าบลเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 15,000 บาท 
2.1.6 โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 5,625 บาท 
2.1.7 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 33,000 บาท 
2.1.8 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 216,000 บาท 
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 านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
12,250 บาท 
2.1.12 โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
3,000 บาท 
2.1.13 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขต จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 45,455 บาท 
2.1.14 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 6,315 บาท 
2.1.15 โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายส าคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการภาครัฐ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 10,795 บาท 
2.1.16 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ  จ านวนงบประมาณที่ ใช้ด าเนินการ 
18,357,000 บาท 
2.1.17 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวนงบประมาณที่ ใช้ด าเนินการ 
3,677,100 บาท 
2.1.18 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
522,500 บาท 
2.1.19 โครงการเงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
100,000 บาท 

    2.1.20 โครงการวันเทศบาล จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 8,840 บาท 
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2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่
เด็กในทุกด้าน  ทั้งทัศนศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาลจ านวน 23 โครงการ ดังนี้   
2.2.1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 12,962.80 บาท 
2.2.2 โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 79,781 บาท 
2.2.3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 37,080 บาท 
2.2.4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แก้ไขชื่อโครงการโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 39,420 บาท 
2.2.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา รร.เทศบาลวัดลักษณาราม เป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวนงบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ 50,000 บาท 
2.2.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของรร.เทศบาลวัด
ลักษณาราม เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 42,150 บาท 

    2.2.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      1 . สนั บสนุ นอาหารกลางวัน  จ านวนงบประมาณ ที่ ใช้ ด า เนิ นการ 
1,458,060 บาท 
      2. สนับสนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 330,600 บาท 
       3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 370,785 บาท 

4. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 394,400 บาท  
2.2.8 โครงการอาหารแสริม  (นม) จ านวนงบประมาณ ที่ ใช้ ด าเนิ นการ 
2,413,913.02 บาท 
2.2.9 โครงการจัดชื้อหนังสือเรียน (เพ่ิมเติม ฉ.2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 -5 ปี ) จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 23,600 บาท 
2.2.10 โครงการจัดซื้อค่าอุปกรณ์การเรียน เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 -5 ปี ) จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 23,600 บาท 
2.2.11 โครงการจัดซื้อค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (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 
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2.2.13 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ จ านวนงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินการ 7,000 บาท  
2.2.14 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่  O-NET จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด 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 โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา
รามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จ านวน 10 อัตรา จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 126,000 บาท 
2.2.18 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
สถานศึกษา แก้ไขครั้งที่ 1 เป็นโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 13,680 บาท 
2.2.19 โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู  และพนักงานจ้างใน
สถานศึกษา  ไม่ได้ตั้งงบในปี 62 แก้ไขครั้งที่ 1 ตั้งเป็น 100,000 บาท จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 98,130 บาท 
2.2.20 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 60,000 บาท 
2.2.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 9,884 บาท 
2.2.22 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 9,650 บาท 
2.2.23 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 3,335,000 บาท 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย และ
พัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย และ
การกีฬาให้ทุกชุมชน ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน รวมถึงการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ จ านวน 5  โครงการ  ดังนี้ 
2.3.1 โครงการจ้างเหมาบริการผู้น าเต้นแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  งบ 36,000 บาท 
แก้ ไขครั้งที่  1  เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 61,200 บาท 
2.3.2 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการค าแนะน าการใช้เครื่องออก
ก าลังกายในศูนย์   ฟิตเนสของเทศบาล  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
216,000 บาท 
2.3.3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล และเมืองพัทยา จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 49,145 บาท 
2.3.4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
33,265 บาท 
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2.3.5 โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ  จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 40,000 บาท 
2.4 การจัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ จ านวน 24 โครงการ ดังนี้ 
2.4.1 โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า 45,000 แก้ไข ครั้งที่ 1  เป็น
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ  60,000 บาท 
2.4.2 โครงการน้ าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ 19,543.55 บาท 
2.4.3 โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ 5,800 บาท 
2.4.4 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 22,730 บาท 
2.4.5 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 16,809.70 บาท 
2.4.6 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและ
ร้านมินิมาร์ท 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 าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดย
การฉีดพ่นยุง จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 539,100 บาท 
2.4.9 โครงการควบคุมพาหะน าเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน งบ      
20,000 บาท แก้ไขครั้งที่ 1 เป็นโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบ 
15,875 บาท 
2.4.10 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน งบ     
32,000 บาท  แก้ไขครั้งที่ 1 งบ 30,000 บาท 
2.4.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
87,980 บาท 
2.4.12 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม (ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากทางโรงพยาบาลบ้านแหลม มีความ
พร้อม ในการด าเนิ นการมากกว่ า ) จ านวนงบประมาณ ที่ ใช้ ด า เนิ นการ           
25,000 บาท 
2.4.13 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบล    บ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 26,114 บาท 
2.4.14 โครงการการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 24,378 บาท 
2.4.15 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชน
และผู้ดูแลตลาด จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 3,150 บาท 
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2.4.16 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 4,825.70 บาท 
2.4.17 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมีพัฒนาการสมวัย จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 26,114 บาท 
2.4.18 โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
20,359 บาท 
2.4.19 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 12,000 บาท 
2.4.20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพ  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 านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 30,000 บาท 
2.4.23 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช-กุมารี 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 60,000 บาท 
2.4.24 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ 84,550 บาท 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วัน
ส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
2.5.1 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (เพ่ิมเติม ฉ.3) เดิม แผน 61-64 ใช้ชื่อโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จ านวนงบประมาณที่ ใช้ด าเนินการ   
29,620 บาท 
2.5.2 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เพ่ิมเติม ฉ.3) มีการเพ่ิมเติม 
แก้ไขเดิม แผน 61-64 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 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 านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 5,625 บาท 

2.5.4 โครงการเข้าวัดท าบุญน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา  ภูมิพลอดุลยเดช  จ านวนงบประมาณที่ ใช้ด าเนินการ     
1,025 บาท 
2.5.5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
13,400 บาท 
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2.5.6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีลดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 58,400 บาท 
2.5.7 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
20,000 บาท 
2.5.9 โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย ปี 62 ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
แก้ไขครั้งที่  1 ตั้ งงบ  30 ,000 บาท จ านวนงบประมาณที่ ใช้ด าเนินการ    
11,180 บาท 
2.5.9 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 40,000 บาท 
2.5.10 โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
80,000 บาท 
2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง จ านวน  8  
โครงการ ดังนี้ 
2.6.1 โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย 
ภัยจากจมน้ า ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 23,003 บาท 
2.6.2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 11,050 บาท 
2.6.3 โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน จ านวนงบประมาณที่ ใช้
ด าเนินการ 5,700 บาท 
2.6.4 โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัยจราจร จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 10,640 บาท 
2.6.5 โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการจราจร จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
58,000 บาท 
2.6.6 โครงการจัดท าประกันภัยรถบรรทุกน้ าดับเพลิง จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 11,089.48 บาท 
2 .6 .7  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ป ร ะ กั น ภั ย ร ถ ย น ต์ ตู้ รั บ ส่ ง นั ก เ รี ย น ง บ                   
10 ,000  บาท  แก้ไขครั้งที่ 3 งบ 10 ,500 บาท จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 10,431.43 บาท 
2.6.8 โครงการจัดท าประกันภัยรถยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 10,000 บาท 

    นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ  ตามความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การแปรรูปอาหารทะเล  
ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP จ านวน 2  โครงการ ดังนี้ 
3.1.1 โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 1,530 บาท 
3.1.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 45,887 บาท 
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3.2 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งแบบย่ังยืน จ านวน 6  โครงการ ดังนี้ 
3.2.1 โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ 1,800 บาท 
3.2.2 โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ จ านวนงบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ 9,628 บาท 
3.2.3 โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์  จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 17,500 บาท 
3.2.4 โครงการสร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 48,000 บาท 
3.2.5 โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
7,350 บาท 
3.2.6 โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน าไปก าจัด  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 495,000 บาท    

    ตามนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 จัดให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอเพียง ตลอดจน
รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
4.1.1 โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์  จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
7,735 บาท 
4.1.2 โครงการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะอินทรีย์  จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 6,000 บาท 

    4.1.3 โครงการผ้าป่าขยะ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 10,700 บาท 
4 .2  รณ รงค์ ให้ ป ระชาชน เห็ น คุณ ค่ าและมีจิ ตส านึ ก ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 6  โครงการ ดังนี้ 
4.2.1 โครงการเข้าวัดท าบุญปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 2,800 บาท 

    4.2.2 โครงการธนาคารต้นไม้ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 1,830 บาท 
4.2.3 โครงการน้ ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพ่ือคูคลองที่ใสสะอาด จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 1,500 บาท 
4.2.4 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ าเพชรบุรี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
3,916.20 บาท 
4.2.5 โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ 3,395 บาท 
4.2.6 โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ าเพชรบุรี จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
1,854 บาท 
4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น   สะอาด  และจัดให้มีสถานที่
พั ก ผ่ อ น 
หย่อนใจ หรือที่ออกก าลังกายของชุมชน จ านวน  6  โครงการ ดังนี้ 
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4.3.1 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 3,639,900 บาท 
4.3.2 โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน าไปก าจัด จ านวนงบประมาณท่ี
ใช้ด าเนินการ 495,000 บาท 
4.3.3 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงานเทศบาลและ
บริเวณโดยรอบ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 108,000 บาท 
4.3.4 โครงการจ้างเหมาดูและรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและบริเวณ
โดยรอบ จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 432,000 บาท 

    4.3.5 โครงการกิจกรรม 5 ส ( ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
4.3.6 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม     
หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านแหลม จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 498,600 บาท 

    นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของ
เทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
5.1.1  โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน  ด าเนินการแล้ว  จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  12,250  บาท 
5.1.2  โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม  ด าเนินการแล้ว  จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินการ  3,000  บาท 
5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน จ านวน  6  โครงการ ดังนี้ 
5.2.1 โครงการจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 216,000 บาท 
5.2.2 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ภายในและภายนอกอาคารโรง
จอดรถ อาคารเก็บพัสดุและอาคารอปพร. ให้เป็นหลอดไฟแบบ LED จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 172,000 บาท 
5.2.3 อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) จ านวน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 3,500 บาท 
5.2.4 กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3 จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
500,000 บาท  
5.2.5 กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 4 จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
500,000 บาท 
5.2.6 กล้องวงจรปิดภายในส านักงานเทศบาล จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
420,000 บาท 
5.3 สร้างกลไก  หรือช่องทาง  ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น  และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร  
ผลงาน  กิจกรรม  และการด าเนินงานของเทศบาล จ านวน 4  โครงการ ดังนี้ 
5.3.1 โครงการจัดท าเอกสารรายงานกิจการเทศบาล จ านวนงบประมาณที่ใช้
ด าเนินการ 159,000 บาท 
5.3.2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
2,970 บาท 
 
 
 






