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(นายวัน เมฆอัคคี)
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

 สวัสดีครับ ผม นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม ผมรู้สึกซาบซึ้ง 
ที่ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม  
ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
ทกุท่าน ทีช่่วยกันขบัเคล่ือนพัฒนาบ้านแหลมของเรา ให้มสีาธารณปูโภคและมคีวามเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่สมดุล พัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุขโดยทั่วกัน  
อย่างยั่งยืน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ ที่ท�าให้ผมสามารถสาน
เจตนารมณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามนโยบายที่ตั้งไว้
 ดังนั้น รายงานกิจการเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ประจ�าปี 2563 ฉบับนี้ จะเป็น 
สื่อกลางที่จะบอกกล่าวและเชื่อมโยง ให้ทุกท่านได้ทราบถึงความส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง 
ที่พัฒนาขึ้น รวมถึงเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของเทศบาลต�าบล 
บ้านแหลมได้เป็นอย่างดี ว่าในการด�าเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา ผมได้เดินหน้าพัฒนา
บ้านแหลมของเราอย่างไรบ้าง สุดท้ายนี้ ผมก็จะยืนหยัดพัฒนาท้องถิ่นบ้านแหลม 
ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคและปัญหาใด ๆ เพื่อความผาสุกของทุกท่าน
เป็นส�าคัญนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับ
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“เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
ของเทศบาลตำ บลบ้านแหลม

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
การพัฒนา...เทศบาลตำ บลบ้านแหลม
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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

 ลักษณะที่ตั้ งของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ตั้ งอยู ่ 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 เส้นทางท่ีหนึ่งจากอ�าเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3176 ถนนเพชรบรีุ-บ้านแหลม ฝ่ังตะวนัตก  
ผ่านต�าบลบ้านกุ่ม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี ผ่านต�าบลบางครก อ�าเภอ
บ้านแหลม ถึงพื้นที่เทศบาลต�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 ถึงพื้นที่
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 มีพื้นที่ 5.23 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,268 ไร่ มีแม่น�้าเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ช่วงที่แม่น�้า
เพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และไหลลงทะเล ที่ปากอ่าวบ้านแหลม ในพื้นที่ 
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 ฤดฝูนช่วงกลางเดอืนสงิหาคมถงึช่วงต้นเดอืนธนัวาคมและฤดหูนาว 
ตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนธนัวาคมถึงช่วงต้นเดือนมกราคม เนือ่งจากพืน้ทีด้่านทศิตะวันออกต้ังอยูติ่ดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย  
ด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาลและของจังหวัดเพชรบุรี เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ท�าให้ได้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน

 1.4 ลักษณะของดิน

 ดินในพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมเป็นดินในกลุ่มชุดดินท่ี 12 เนื้อดิน ดินบนเป็นดินเหนียว ดินล่าง 
เป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง (เป็นเลนเละ) ความลึกของดินลึกมาก การระบายน�้าไม่ดี การซาบซึมน�้า
และการไหลบ่าของน�า้บนผวิดนิช้า ลกัษณะดนิในกลุ่มนีเ้หมาะแก่การใช้ประโยชน์ในการท�านาเกลือและการเพาะเลีย้ง 
ชายฝั่งเป็นผลให้พื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมไม่มีพื้นที่ป่าไม้หรือพ้ืนที่เพาะปลูกอันเนื่องจากคุณลักษณะ 
ของดนิดงักล่าวข้างต้น ประกอบกบัเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูติ่ดทะเล ท�าให้น�า้ในแม่น�า้เพชรบรีุช่วงทีไ่หลผ่านพ้ืนทีเ่ขตเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน�้าทะเล เป็นผลให้น�้าในแม่น�้ามีความเค็มจากน�้าทะเลจึงไม่เหมาะ
แก่การเป็นแหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตร
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2. ด้านการเมือง การปกครอง
 2.1 เขตการปกครอง

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม อยู ่ ในเขตการปกครองของอ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีพื้นที ่
เขตการปกครอง ประกอบด้วย 1 ต�าบล 9 หมู่บ้าน คือ ต�าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 1-8 และหมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 9 เป็นเขต 
การปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแหลม)
 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล ตามนโยบายของกรมการปกครอง (เดิม)  
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 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด ประกอบด้วย
 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 2563 จ�านวน 11,781 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,679 คน เพศหญิง 6,102 คน 
จ�านวนครัวเรือน 4,197 หลังคาเรือน และมีแรงงานต่างด้าว (ประชากรแฝง) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส�านักทะเบียน 
ท้องถิ่นเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จ�านวน 1,041 คน แยกเป็น
 ประชากรสัญชาติเมียนมา มีจ�านวน 999 คน
 ประชากรสัญชาติลาว มีจ�านวน 7 คน
 ประชากรสัญชาติกัมพูชา มีจ�านวน 8 คน

(แหล่งข้อมลู : ข้อมลูประชากรแฝงจากส�านกัทะเบยีนท้องถ่ินเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ข้อมลู ณ เดือนตุลาคม 2563)
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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 2020
BANLAEM MUNICIPALITY
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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

ฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น)

	 งานพัฒนาชุมชน
	 งานสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายอ�านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

	 งานการเจ้าหน้าที่
	 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคง
	 งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

	 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 2020
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ผลงานและกิจกรรมของ
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
ประจ�าปีงบประมาณ 2563



โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้า
และก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน
หมู่ 2 ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการขุดลอกคลองข้างปั๊มใหญ่กว่าวงษ์ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต�าบลบ้านแหลม 
อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พบ.ถ. 11-003 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง 0+776 หมู่ 1, 10 ต�าบลบ้านแหลม 
อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 7 ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ต�าบลบ้านแหลม 
หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน�้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 
ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน�้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13/3 หมู่ 4 
ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม ช่วงเช้า
 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการ ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีท�าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  
ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอบ้านแหลม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีการแจกเมล็ดพันธุ์พืช  
เพื่อให้ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์และความรู้เพื่อน�าไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อตนเอง  
ครอบครัว และชุมชน ณ บริเวณวัดต้นสน ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม ช่วงเย็น
 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตร ี
ต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธ ี
ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  
ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอบ้านแหลม
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีท�าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม เป็นประธาน 
ในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอบ้านแหลม

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ�าปี 2563

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน  
พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ช่วงเช้า พิธีท�าบุญตักบาตร และพิธ ี
วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ช่วงเย็น พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคม 
อ�าเภอบ้านแหลม โดยมี นายสายันต์ พวงสั้น ปลัดอ�าเภอ เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
นายอ�าเภอบ้านแหลม เป็นประธานในพิธี
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจ�าปี 2563

 เมือ่วันเสาร์ท่ี 3 ตลุาคม 2563 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดโครงการจดังานประเพณ ีแห่เรอืองค์ ประจ�าปี 2563 โดย
มี นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม  
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้น�าชุมชน และพ่ีน้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์  
ประจ�าปี 2563 ณ วัดอุตมิงคาวาส โดยได้ล่องเรือกฐินจากท่าน�้าวัดในกลางไปตามแม่น�้าเพชรบุรีจนถึงปากอ่าวอ�าเภอ 
บ้านแหลม เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการบูชา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้ด�าเนินการพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน 
การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม และบริเวณ 
จุดเสี่ยงในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) และการจัดท�าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดย นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรี 
ต�าบลบ้านแหลม ร่วมกับกลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม น�าโดย นางภูริตา จงพุทธรักษา ประธานกลุ่มสตรีเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม จัดอบรมเพื่อสร้างทีมวิทยากรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เพ่ือเผยแพร่วิธีท�าหน้ากากอนามัย
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ช้ัน 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จ�านวน 50 คน ประกอบด้วยแกนน�าชุมชน แกนน�ากลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ 
พนักงานครูเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาววาธีนี กาญจนโอภาสวงค์, นางรวิพรรณ  
ธาราบัณฑิต, นางส�าเนียง จับใจ และนางอมรรัตน์ ศรีอรุณฉาย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
จาก นางภูริตา จงพุทธรักษา ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม อนึ่ง ทีมวิทยากรชุดนี้จะไปช่วยท�าหน้าที่ 
ในการเผยแพร่วิธีการท�าหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมแต่ละชุมชนต่อไป

โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม คณะผู้บริหาร และ 
ตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชน โดยมี นายนพดล รัชโตภาส  
ต�าแหน่งนิติกร ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ 2563

 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธาน 
เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน 
มีทักษะด้านอาชีพและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ณ อาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

อบรมคณะท�างานกลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านทุ่งกระโปรง

 ในสังคมปัจจุบันบทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้น เป็นท่ียอมรับว่าสตรีมีความสามารถท�าได้เท่าเทียมผู้ชาย กลุ่มสตรี 
จึงนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีพลังและบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาการเชื่อม
นโยบายการท�างาน เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มสตรี จึงได้จัดท�า 
โครงการเสริมสร้างความรู ้กฎหมายส�าคัญที่ผู ้หญิงควรรู ้และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ โดยมีการจัดอบรม 
คณะท�างานกลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25  
กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริบ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขยะ อ.บ้านนา จ.นครนายก  
เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน  
เสริมสร้างสมรรถนะกลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็งและเกิดผลสัมฤทธิ์
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ประชุมวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดประชุมวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ซ่ึงทางเทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้รับผลคะแนน ITA 2563 ระดับ A 87.76 คะแนน และการประเมินประสิทธิภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Local Performance Assessment: LPA) เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้รบัคะแนน 85 คะแนน 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลมชั้น 2

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน  
โดยมี นางกนกอร ปานรอด ต�าแหน่งนักกีฏวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3
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โครงการครอบครัวอบอุ่น

 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธาน
เปิดโครงการครอบครัวอบอุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจภายในครอบครัว 
ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน

 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดโครงการ 
ฝึกอบรมชุมชนคัดเเยกขยะ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดเเยกขยะในครัวเรือน  
โดยมี นางสาวฉันทนา บัวล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม ชั้น 2
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โครงการผ้าป่าขยะ ประจ�าปี 2563

 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิด
โครงการผ้าป่าขยะ วตัถุประสงค์เพือ่ลดปัญหาการเพิม่ขึน้ของปรมิาณขยะในชมุชน โดยม ีสมาชกิสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม  
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ�านวนมาก

โครงการกวาดบ้านท�าความสะอาดเมือง (Big Cleanning Day)

 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดกิจกรรมโครงการ 
กวาดบ้านท�าความสะอาดเมือง (Big Cleanning Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ท�าความสะอาดอาคารบ้านเรือน 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน บริเวณซอยสวนมะลิ พื้นที่หมู่ที่ 4 ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 

 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู ้ประสบภัยต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
ชั้น 3

โครงการทบทวนความรู้และเเนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน

 วันจันทร์ท่ี 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
ได้จัดโครงการทบทวนความรู้และเเนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแล 
และสอดส่องปัญหาความไม่ปลอดภัยในร่างกาย และทรัพย์สินร่วมกัน โดยมี นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตร ี
ต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3
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กิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้เรียน ประจ�าปีการศึกษา 2563

 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้เรียน ประจ�าปี 
การศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยโครงการนี้จัดท�าขึ้นเพื่อส่งเสริมผู ้เรียนให้มี 
ความสามารถทางวิชาการควบคู่กับการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ก้าวหน้า ทันสมัย ภูมิใจในอาชีพท้องถิ่น ร่วมกับ 
ชุมชนพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพและเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมคุณธรรมน�าชีวิต  
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส�าหรับผู ้เรียน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานก�าหนด 8 ประการ ให้กับนักเรียน
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เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล

 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล โดยคณะคร ู
ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และส�ารวจความพร้อมการเรียนทางไกล พร้อมแจกใบงาน รวมถึงพูดคุยให้ผู้ปกครองเข้าใจ 
นโยบายการเรียนทางไกล และบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการสู่ฝันบัณฑิตน้อย

 นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ 
สู่ฝันบัณฑิตน้อย ประจ�าปีการศึกษา 2562 และแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคน ท่ีส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้น 
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
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ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วย นางปิ่นทอง ศรจังหวัด ปลัดเทศบาลต�าบล 
บ้านแหลม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออกศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ณ แหล่งเรียนรู ้ทุ ่งนาป่าตาลไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี (Sufficient Life Farm Phetchburi) ณ อู ่ข้าวอู ่น�้าธงชัย  
และนาวิถีโตนด จ.เพชรบุรี
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ร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการตามแนวคิด ท.3 รักษ์โลก

 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ  
เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการตามแนวคิด ท.3 รักษ์โลกประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3  
ชุมชนวัดจันทราวาส

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

 วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายบางตะบูน-บ้านแหลม ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ท &  
แคมป์ ต�าบลเจดีย์หัก อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นสน

ประมวลภาพกิจกรรม
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม
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ประกาศเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 40 ก�าหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน 

ประจ�าปีที่สิ้นสุดนั้น ท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให ้

ประชาชนทราบภายในก�าหนดสามสิบวันนั้น

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จึงได้จดัท�าประกาศรายงานการรบัจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 - 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ (บาท) รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,820,500 644,403
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 777,900 904,551.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,340,000 1,726,506.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,000 67,405

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 48,250,000 46,457,751.59

รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 55,156,000 54,768,070.87

รวมรายรับ 107,394,400 104,568,688.61

ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย (บาท) รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง 26,736,260 25,286,812.71
งบบุคลากร 36,960,084 34,896,561.81
งบด�าเนินงาน 25,534,666 19,763,132.58
งบลงทุน 12,578,300 9,752,080
งบเงินอุดหนุน 5,603,600 5,403,566.53

รวมรายจ่าย 107,412,910 95,102,154

รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องน�ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย รับจริง (บาท) จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องน�ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 8,126,367.59 8,427,338.46

รวมรายจ่าย 8,126,367.59 8,427,338.46

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

รายงานข้อมูลการเงินการคลัง
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม ประจำ ปีงบประมาณ 2563
ANNUAL REPORT 2020 BANLAEM MUNICIPALITY
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รายงานสรุปผลการดำ เนินงาน ปี 2563
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม อำ เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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ยุทธศาสตร์

แผนการด�าเนินการ 
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

จ�านวน 
โครงการ

งบประมาณ
จ�านวน 
โครงการ

งบประมาณ
จ�านวน 
โครงการ

งบประมาณ
จ�านวน 
โครงการ

งบประมาณ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

24 48,323,500.00 13 3,888,500.00 11 2,754,225.83 9 1,761,625.83

2. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

95 45,943,960.00 71 41,821,066.00 53 35,669,825.25 53 35,669,825.25

3. การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

22 5,933,000.00 11 9,990,650.00 11 9,868,585.30 11 8,936,585.30

4. การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร

44 20,956,813.00 26 15,638,400.00 14 13,867,622.28 12 9,501,622.28

รวม 185 121,157,273.00 121 71,338,616.00 89 62,160,258.66 85 55,869,658.66
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ล�าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน�้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู บริเวณส�านักงาน
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านแหลม

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการอบรมจัดระเบียบ
แผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมือง
บ้านแหลม

10,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

110,000.00 108,000.00 108,000.00 2,000.00

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการถนนสวยงาม 50,000.00 48,850.00 48,850.00 1,150.00

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการกวาดบ้าน
ท�าความสะอาดเมือง 
(Big Cleaning Day)

4,000.00 3,200.00 3,200.00 800.00

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

1,047,000.00 12,175.83 12,175.83 1,034,824.17

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยบ้านนายอรรณพฯ 
(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 
ต�าบลบ้านแหลม

450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00

8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
และปรับปรุงฝาราง
ระบายน�้า ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 
ต�าบลบ้านแหลม

320,000.00 292,500.00 292,500.00 27,500.00

9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการก่อสร้างฝาราง
ระบายน�้า ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 5 หมู ่ที่  6 
ต�าบลบ้านแหลม

347,500.00 341,900.00 341,900.00 5,600.00

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ANNUAL REPORT 2020 BANLAEM MUNICIPALITY
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ล�าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

10. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน�้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ซอยแยกจาก
เทศบาล 5 หมู่ที่ 6 
ต�าบลบ้านแหลม

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

11. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง

โครงการก่อสร้างเขื่อน
คันหินกันดินคลองหลังวัด
ศีรษะคาม (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 4 ต�าบลบ้านแหลม

500,000.00 492,600.00 0.00 7,400.00

12. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000.00 34,972.00 34,972.00 55,028.00

13. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000.00 34,972.00 34,972.00 55,028.00

14. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000.00 34,972.00 34,972.00 55,028.00

15. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
วันส�าคัญของชาติของ
จังหวัดและอ�าเภอ

30,000.00 28,510.00 28,510.00 1,490.00

16. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเข้าวัดท�าบุญน้อม
ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
พระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช บรม- 
นาถบพิตร

2,500.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00

17. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการอบรมแนวทางการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

6,950.00 6,930.00 6,930.00 20.00

18. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการกฎหมายทีช่าวบ้าน
ควรรู้

10,000.00 7,290.00 7,290.00 2,710.00

19. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 690,300.00 690,294.56 690,294.56 5.44

20. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการศนูย์ปฏบิตักิารร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

15,000.00 10,739.97 10,739.97 4,260.03

21. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการขยายเขตประปา 231,300.00 231,282.00 231,282.00 18.00

[  ]35ANNUAL REPORT 2020
BANLAEM MUNICIPALITY



ล�าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

22. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการทบทวนความรู ้
และแนวทางการเฝ้าระวัง
ป้องกันภัยในชุมชน

10,000.00 5,625.00 5,625.00 4,375.00

23. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการตรวจสอบค้นหา 
จดุเสีย่งต่อการเกดิภยัต่าง ๆ   
เช่น อัคคภียั วาตภยั ภยัจาก
การจมน�้า ภัยจากมิจฉาชีพ 
และการเฝ้าระวังป้องกัน 
โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน

25,000.00 24,000.00 24,000.00 1,000.00

24. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน

10,000.00 3,725.00 3,725.00 6,275.00

25. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการฝึกอบรมการช่วย
เหลือและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต ้นแก ่ผู ้ประสบภัย 
ต่าง ๆ 

20,000.00 18,621.16 18,621.16 1,378.84

26. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ�านาจหน้าที่
ขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น

40,000.00 27,664.00 27,664.00 12,336.00

27. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

3,328,413.00 2,295,768.00 2,295,768.00 1,032,645.00

28. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการพัฒนาการสมวัย
ใส่ใจลูกรัก

30,000.00 29,520.00 29,520.00 480.00

29. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,414,073.00 2,084,164.46 2,084,164.46 329,908.54

30. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการหนูน้อยสดใส
ห่างไกลยาเสพติด

15,000.00 13,737.00 13,737.00 1,263.00

31. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

522,480.00 457,080.00 457,080.00 65,400.00

32. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

40,000.00 27,020.00 27,020.00 12,980.00

33. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานพนักงานครู พนักงาน
จ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษา

150,000.00 147,900.00 147,900.00 2,100.00

34. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้สู่ O-NET

54,000.00 35,383.00 35,383.00 18,617.00

35. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,936,000.00 3,912,000.00 3,912,000.00 24,000.00
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36. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้
โรคพษิสนุขับ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ ้า ตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ ้าน ้อง-
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี

63,000.00 62,950.00 62,950.00 50.00

37. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหารส�าหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร

24,000.00 23,340.00 23,340.00 660.00

38. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

435,300.00 435,000.00 435,000.00 300.00

39. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการฝ ึ กอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกนน� า
สุขภาพชุมชน

12,700.00 12,681.50 12,681.50 18.50

40. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

41,000.00 38,925.00 38,925.00 2,075.00

41. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเงนิอดุหนนุส�าหรบั
ด�าเนินงานตามโครงการ
พระราชด�ารด้ิานสาธารณสุข

180,000.00 119,250.00 119,250.00 60,750.00

42. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

340,000.00 334,140.00 334,140.00 5,860.00

43. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

340,000.00 334,140.00 334,140.00 5,860.00

44. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการครอบครัวนักปั่น
 สร้างสรรค์วินัยจราจร

21,000.00 13,290.00 13,290.00 7,710.00

45. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
พลังชุมชน

11,000.00 9,720.00 9,720.00 1,280.00

46. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเสริมสร้างความรู ้
กฎหมายส�า คัญที่ ผู ้หญิ ง 
ควรรู ้และการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการภาครัฐ

34,000.00 26,440.00 26,440.00 7,560.00

47. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการทบทวนและจัดท�า
แผนชุมชน

15,000.00 12,050.00 12,050.00 2,950.00
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48. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล

50,000.00 48,070.00 48,070.00 1,930.00

49. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการฝ ึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้แก่ประชาชน 
และกลุม่สตรใีนเขตเทศบาล

50,000.00 23,092.00 23,092.00 26,908.00

50. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก

10,000.00 6,315.00 6,315.00 3,685.00

51. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการครอบครัวอบอุ่น 15,000.00 7,785.00 7,785.00 7,215.00

52. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดการสัตว์ป่า
คุ้มครอง (ลิงแสม)

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

53. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเทศบาลและ
เมืองพัทยารอบคัดเลือก 
ภาคกลางและระดบัประเทศ

50,000.00 47,120.00 47,120.00 2,880.00

54. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชน

130,000.00 43,240.00 43,240.00 86,760.00

55. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการนันทนาการ
เพื่อประชาชน

40,000.00 39,915.00 39,915.00 85.00

56. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

150,000.00 142,831.60 142,831.60 7,168.40

57. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

43,050.00 43,050.00 43,050.00 0.00

58. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดงานประเพณี
แห่เรือองค์

20,000.00 13,200.00 13,200.00 6,800.00

59. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการสบืสานการอนรุกัษ์
หัตถกรรมว่าวไทย

30,000.00 20,510.00 20,510.00 9,490.00

60. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมงานพระนครคีรี
เมืองเพชร ครั้งที่ 34 
ประจ�าปี 2563

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

61. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,660,800.00 18,895,000.00 18,895,000.00 765,800.00

62. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,022,400.00 3,692,800.00 3,692,800.00 329,600.00
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63. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 522,000.00 521,500.00 521,500.00 500.00

64. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

65. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการส�านักงานร่มรื่น 10,000.00 3,550.00 3,550.00 6,450.00

66. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้า
เพชรบุรี

85,000.00 77,850.00 77,850.00 7,150.00

67. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษาความสะอาด
แม่น�้าเพชรบุรี

10,000.00 9,640.00 9,640.00 360.00

68. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

4,819,000.00 4,773,742.65 4,307,742.65 45,257.35

69. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

4,819,000.00 4,773,742.65 4,307,742.65 45,257.35

70. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการผ้าป่าขยะ 2,000.00 1,630.00 1,630.00 370.00

71. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการท�าปุ๋ย
หมักจากขยะอินทรีย์

6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00

72. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนในการคัดแยกขยะ

8,500.00 8,430.00 8,430.00 70.00

73. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมชุมชน
คัดแยกขยะ

6,900.00 6,850.00 6,850.00 50.00

74. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการขุดลอกข้างปั้ม
ใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และ
หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านแหลม

98,000.00 90,600.00 90,600.00 7,400.00

75. การบริหารจัดการขยะและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 8 
ต�าบลบ้านแหลม

126,000.00 116,300.00 116,300.00 9,700.00
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ล�าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

76. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

1,550,000.00 1,177,645.40 1,177,645.40 372,354.60

77. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

1,550,000.00 1,177,645.40 1,177,645.40 372,354.60

78. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

1,550,000.00 1,177,645.40 1,177,645.40 372,354.60

79. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

1,550,000.00 1,177,645.40 1,177,645.40 372,354.60

80. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

130,000.00 92,280.00 92,280.00 37,720.00

81. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

20,000.00 12,159.06 12,159.06 7,840.94

82. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

30,000.00 10,263.97 10,263.97 19,736.03

83. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

โครงการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา

30,000.00 11,055.00 11,055.00 18,945.00

84. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000.00 13,450.00 13,450.00 1,550.00

85. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

โครงการสานสัมพันธ์บ้าน 
และศูนย ์ พัฒนาเด็กเ ล็ก
สั ง กั ด เ ท ศ บ า ล ต� า บ ล
บ้านแหลม

10,000.00 9,950.00 9,950.00 50.00

86. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

โครงการถมหินผุโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณาราม  
หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านแหลม

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00

87. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

4,819,000.00 4,773,742.65 4,307,742.65 45,257.35

88. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

340,000.00 334,140.00 334,140.00 5,860.00

89. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

โครงการก่อสร้างศนูย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลม หลังที่ 3 
หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านแหลม

3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
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 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้ม ี
การก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 89 โครงการ จ�านวนเงิน 68,024,416 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ�านวน 85 โครงการ จ�านวนเงิน 55,869,659 ล้านบาท สามารถจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา
โครงการ

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 11 2,754,225.83 9 1,761,625.83

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 53 35,669,825.25 53 35,669,825.25

การบริหารจัดการขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11 9,868,585.30 11 8,936,585.30

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 14 13,867,622.28 12 9,501,622.28

รวม 89 62,160,258.66 85 55,869,658.66

การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ข่าวสารจากกองคลัง
คู่มือการชำ ระภาษีป้าย ประจำ ปี พ.ศ. 2564
ANNUAL REPORT 2020 BANLAEM MUNICIPALITY

ภาษีป้าย
 หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ เครื่องหมาย ประเภทการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ 
ด้วยอกัษรภาพหรอืเครือ่งหมายท่ีเขียนแกะสลกั จารกึหรอืท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอืน่ เนือ่งจากอตัราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ตามกฎ
กระทรวงก�าหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 จึงได้ก�าหนดอัตราภาษีป้ายไว้ ดังต่อไปนี้

อัตราภาษี

  1. ป้ายอักษรไทยล้วน
  (ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
  (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
  (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี หรือเปล่ียนเป็นข้อความ เคร่ืองหมาย หรือภาพอื่นได้  
   ให้คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
  (ข) ป้ายนอกจาก (ก)ให้คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
 3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ 
  ทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต�่ากว่าอักษรต่างประเทศ
  (ก)  ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี หรือเปล่ียนเป็นข้อความ เคร่ืองหมาย หรือภาพอื่นได้  
   ให้คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
  (ข)  ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
   ป้ายดังกล่าวข้างต้น เมื่อค�านวณค่าภาษีแล้ว ต�่ากว่า 200 บาท ให้เสียป้ายละ 200 บาท

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
   ช�าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง 
  การประเมิน
   ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ยื่น 
  แบบภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัทีต่ดิตัง้หรอืแก้ไข

อัตราเงินเพิ่ม

   ไม่ยื่นแบบภายในก�าหนดให้เสียเพิ่ม ร้อยละ 10  
  ของค่าภาษี
   ไม่ช�าระภาษีภายในเวลาท่ีก�าหนดให้เสียเงินเพิ่ม 
  ร้อยละ 2 ต่อเดือน
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การจดทะเบียนพาณิชย์
กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ANNUAL REPORT 2020 BANLAEM MUNICIPALITY

ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

 1. การท�าโรงสีข้าว และการท�าโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 2. การขายสินค้าอย่างเดียว หรือหลายอย่าง
 3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ๆ ซึ่งท�าการเกี่ยวกับสินค้า
 4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้
 5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางเรือกลไฟหรือรถยนต์ประจ�าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง  
  การขนส่งโดยรถยนต์ประจ�าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อท่ีดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน  
  หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงินธนาคาร การโพยก๊วน การท�าโรงรับจ�าน�าและการท�า 
  โรงแรม
 6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล  
  เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 8. การซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการ 
  อินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้า  
  หรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 11. การให้บริการเครื่องเล่นเกม
 12. การให้บริการตู้เพลง
 13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท�าหัตถกรรมจากงาช้าง 
  การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

 ในกรณีที่ผู้ประกอบการกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ตามกฎหมายว่าด้วย มหาชนจ�ากัด ประกอบกิจการค้าตาม (1)-(5)  
จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบกิจการค้าตาม (6)-(13) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
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หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

 1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
 2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส�านักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
 3. ต้องจัดให้มีป้ายช่ือท่ีใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้า สนง.แห่งใหญ่และ สนง.สาขาโดยเปิดเผยภายใน 
  เวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร 
  ต่างประเทศในป้ายช่ือด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จะทะเบียนไว้ หากเป็น สนง.สาขาจะต้องมีค�าว่า  
  “สาขา” ไว้ด้วย
 4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค�าสั่งของนายทะเบียน
 5. ต้องอ�านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท�าการตรวจสอบใน สนง.ของผู้ประกอบ 
  กิจการ

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

 1. ผู้ประกอบกิจการค้าท่ีมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส�านักงานเศรษฐกิจ 
  การคลัง กรุงเทพมหานคร หรือส�านักงานเขตที่ส�านักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าตั้งอยู่
 2. ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ท้ังนี้จะสามารถยื่นจะทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต. ท่ีกิจการค้า 
  ของตนเองตั้งอยู่ เมื่อได้มีประกาศแต่งต้ังเทศบาล/อบต. เป็นส�านักงานทะเบียนพาณิชย์ โดยเริ่มด�าเนินการ 
  ตั้งแต่ต้นเดือน มกราคม 2554 เป็นต้นไป

ก�าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

 ผูป้ระกอบกจิการต้องยืน่จดทะเบยีนภายใน 30 วนั นบัต้ังแต่วนัทีเ่ร่ิมประกอบกจิการค้าหรือวนัทีม่กีารเปล่ียนแปลง
รายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า

การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ในเขตเทศบาล
 ผู้ใดประสงค์จะท�าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ให้ยื่น
ค�าขอตามแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนท�าการโฆษณา

การขออนุญาตท�าการโฆษณาปิดประกาศ
ตาม พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและเรยีบร้อยของบ้านเมือง
 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาด้วยการติดแผ่นป้ายประกาศ หรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะ ให้ยื่นค�าร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  
ด�าเนินการ

(งานเทศกิจ ส�านัดปลัดเทศบาล)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

ตั้งใหม่  50 บาท

เปลี่ยนแปลง ครั้งละ 20 บาท

เลิก 20 บาท

ออกใบแทน ฉบับละ  30 บาท

ตรวจเอกสาร ครั้งละ  20 บาท

คัดส�าเนา/รับรองส�าเนาฉบับละ 30 บาท

กฎหมายอื่นที่ควรรู้
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 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมขอเชิญชวนให้ผู ้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพ 
ผู ้สูงอายุ และผู ้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563  
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. มีภูมิล�าเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีได้ย้ายทะเบียนบ้าน 
  มาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 2.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจ�านงขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 
  ผู ้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน 2563  
  ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการ 
  ก�าหนด ณ เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้มีสิทธ ิ
  รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  1. บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอ�านาจจากผู้มีสิทธิ 
   (บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและ
   สหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแหลม)

**หมายเหตุ กรณีมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
   ส�านักปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านแหลม หมายเลขโทรศัพท์ 032-772096 ต่อ 12

ข่าวสารจากฝ่ายสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำ บลบา้นแหลม รบัลงทะเบียนผู้มีสิทธริบัเงินเบ้ียยังชพีผู้สูงอายุ
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ANNUAL REPORT 2020 BANLAEM MUNICIPALITY

[  ]45ANNUAL REPORT 2020
BANLAEM MUNICIPALITY



ANNUAL REPORT 2020 BANLAEM MUNICIPALITY

คำ แนะนำ สำ หรับประชาชน
เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

[  ]46 รายงานกิจการ ประจำ ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำ บลบ้านแหลม



[  ]47ANNUAL REPORT 2020
BANLAEM MUNICIPALITY



นายวัน เมฆอัคคี  นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม 081-9415653

นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  รองนายกเทศมนตรี  081-5715855

นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์  รองนายกเทศมนตรี  087-4003883

นายสมนึก กิ่งแก้ว  ที่ปรึกษานายกฯ  087-0889225

นายสุเทพ บุตรฉุย  เลขานุการนายกฯ  089-8301625

นางเยาวดี แสงจันทร์  ประธานสภาเทศบาลฯ  081-3559702

นายจรัส ประสงค์เงิน  รองประธานสภาเทศบาลฯ  087-4140790

นายคมเดช จงพุทธรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  085-3711869

นายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  081-8375030

นายเฉลิมพล อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  081-9428997

นายรุ่งเรือง มงคล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  032-481817

นายวิชงค์ เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  089-0573132

นายอรรถพล นุชนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  087-4003399

นายชุติเทพ โป๊ยกั๊ก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  083-9190808

นายช�านาญ หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  089-8004454

นางสาวรุ่งระวี สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  089-9191579

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ควรทราบ
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