


นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านแหลม 081-9415653

นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี 081-5715855

นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี 087-4003883

นายสมนึก กิ่งแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 087-0889225

นายสุเทพ บุตรฉุย เลขานุการนายกเทศมนตรี 089-8301625

นางเยาวดี แสงจันทร์ ประธานสภาเทศบาล 081-3559702

นายจรัส ประสงค์เงิน รองประธานสภาเทศบาล 087-4140790

นายคมเดช จงพุทธรักษา สมาชิกสภาเทศบาล 085-3711869

นายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ สมาชิกสภาเทศบาล 081-8375030

นายเฉลิมพล อ่อนนุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล 081-9428997

นายรุ่งเรือง มงคล สมาชิกสภาเทศบาล 032-481817

นายวิชงค์ เลี่ยนชอบ สมาชิกสภาเทศบาล 089-0573132

นายอรรถพล นุชนิยม สมาชิกสภาเทศบาล 087-4003399

นายชุติเทพ โป๊ยกั๊ก สมาชิกสภาเทศบาล 083-9190808

นายชำานาญ หอศิวาลัย สมาชิกสภาเทศบาล 089-8004454

นางสาวรุ่งระวี สรรค์หาสุข สมาชิกสภาเทศบาล 089-9191579

ที่ว่าการอำาเภอบ้านแหลม  032-481168

สถานีตำารวจภูธรบ้านแหลม  032-481500

โรงพยาบาลบ้านแหลม  032-481145

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบ้านแหลม  032-772088

สำานักงานเกษตรอำาเภอบ้านแหลม  032-481169

สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอบ้านแหลม  032-772092

สำานักงานประมงอำาเภอบ้านแหลม  032-481012

สำานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำาเภอบ้านแหลม  032-481099

สำานักงานประปาส่วนภูมิภาค อำาเภอบ้านแหลม 032-450064

โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม  032-481180

เหตุด่วน เหตุร้าย  191

ป่วยฉุกเฉิน  1669
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รายงานกิจการ ประจำ ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำ บลบ้านแหลม



 ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253  
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู ้บริหารท้องถิ่นเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงานให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่
กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 ทศ  
ก�าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท�ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ 
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน รวมถึงโครงการส�าคัญ 
ในรอบปีงบประมาณ ซ่ึงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดี 
ให้กับประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ เทศบาลต�าบลบ้านแหลม  
จงึจัดท�าหนังสอืรายงานประจ�าปีงบประมาณ 2561 โดยมกีรอบเนือ้หาให้ชาวบ้านแหลม
ได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา ผลการด�าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงหน่วยงานที่ต้องการจะติดต่อหรือประสานงานได้สะดวกยิ่งขึ้น และเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำ�นำ�
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 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง ชาวต�าบลบ้านแหลมทุก ๆ ท่าน ที่ไว้วางใจ 
และสนับสนุนให้ผมเข้ามารับใช้ และท�าหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม 
 ผมจะน�าความรู ้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความมุ ่งมั่น ตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับ 
ความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน ผมจะด�าเนินการตามนโยบายที่ได ้แถลงต่อสภาเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน 
ท้องถิ่น ร่วมในการแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ชุมชน ที่ส�าคัญ 
ยึดถือประโยชน์ความต้องการของประชาชนชาวบ้านแหลมเป็นส�าคัญ
 ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้การพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลมประสบความส�าเร็จท้ังหมดนี ้จะเกดิขึน้ 
ไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ท้ังคณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้น�าชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  
เข้ามาร่วมคิด ร่วมท�า ให้การสนับสนุน ร่วมพัฒนาเทศบาลมาโดยตลอด ผมขอขอบคุณทุกท่าน  
มา ณ โอกาสนี้

(นายวัน เมฆอัคคี)
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

นายกฯ 
บอกกล่าวชาวบ้านแหลม
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 ด้วยส�านึกรักษ์ และความภาคภูมิใจในบ้านเกิด ได้สร้างพลังในการท�างานให้กับพวกเรา 
ชาวเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมาตลอด
 หลายโครงการหลายกิจกรรมได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวบ้านแหลม 
ได้รับทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจ รวมถึงความปลอดภัยในทรัพย์สิน
 บ้านแหลม จะร่มเย็นเป็นสุขได้ หาใช่ใครอื่นที่จะสามารถมาท�าหน้าที่นี้ได ้ดีไปกว่า 
ชาวบ้านแหลม ผมในฐานะผู้รับใช้ชาวบ้านแหลม ที่ได้รับความไว้วางใจมาตลอด ผมขออาสาเป็น 
ตัวแทน ท�างานรับใช้อย่างจริงใจ เต็มก�าลัง และความสามารถ ค�านึงถึงประโยชน์ชาวบ้านแหลม 
เป็นหลัก
 หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนเกิด 
ความเดือดร้อนหรือต้องการให้แก้ไขในส่วนใด สามารถสื่อสาร บอกกล่าว แจ้งมาได้ เทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลมพร้อมยินดีน้อมรับความปรารถนาดี และเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ครับ

(นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์)
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

สาร
จากรองนายก
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 สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแหลมที่เคารพรักทุกท่าน การด�ารงต�าแหน่งรองนายก 
เทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม ผมตระหนักดีมาโดยตลอด ถึงภาระหน้าที่ในการน�าพาเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม สู่ความเจริญก้าวหน้า ประชาชนชาวบ้านแหลมมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความสะดวก 
สบายจากบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานครบครัน มีบรรยากาศที่น่าอยู ่ พัฒนาในด้านต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกด้าน การท�างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ด�าเนินงานทุกอย่าง 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
ท�าให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู ้น�าชุมชนองค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลบ้านแหลมทุกท่าน 
ท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์พัฒนาและขับเคลื่อนให้เทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาให้ดีขึ้น เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไป

(นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์)
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

สาร
จากรองนายก
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สาร
จากปลัดเทศบาล
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 เอกสารรายงานกิจการเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เป็นเอกสารท่ีเทศบาล จัดท�าขึ้นเพื่อ 
รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาว่า เทศบาลต�าบลบ้านแหลมภายใต้การน�า 
ของท่านนายกวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม ได้ท�าอะไรไปบ้าง เป็นประโยชน์ 
ต่อพ่ีน้อง ประชาชนบ้านแหลมมากน้อยเพียงไร เพ่ือเป็นข้อมูลให้พ่ีน้องประชาชน ได้ติดตาม 
ตรวจสอบผลการด�าเนินงาน
 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ณ ปัจจุบัน เป็นเมืองเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่จะผ่าน 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญท้ังในตัวจังหวัดเพชรบุรี หาดเจ้าส�าราญ หาดชะอ�า ซ่ึงตลอดเส้นทาง 
ตั้งแต่ต�าบลบางตะบูนมีความน่าสนใจต่อเนื่อง เน่ืองจากเป็นพื้นที่ชายฝั ่งทะเล ในเขตเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลมเป็นเส้นทางบังคับท่ีต้องวิ่งผ่าน เทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีความตระหนักใน 
ความส�าคัญของพื้นที่ที่มีการปรับตัวเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ แต่มิได้หมายความเพียงจะให้เขตเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลมเป็นเพียงแค่ ทางผ่านที่ดี แต่ท�าอย่างไรจะให้เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมเป็น จุดแวะ
พักชิม ช้อปที่ดี เมืองบ้านแหลมมีศักยภาพด้านอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ขนมหวานอร่อย  
มีวัดส�าคัญ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนบ้านแหลมสืบทอดกันมา อีกทั้งวิถีชีวิต 
เมืองทะเล ของคนบ้านแหลม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากได้มีการต่อยอดการปรับปรุง พัฒนาที่เหมาะสม  
คนในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกัน ดิฉันเชื่อมั่นว่าบ้านแหลม จะไม่เป็นแค่ทางผ่าน แต่จะเป็นด่านชิม ช้อป  
ของนักท่องเท่ียวทั้งขาไปและขากลับ ไม่อยากให้โอกาสดี ๆ อย่างนี้ต้องผ่านเลยไป เรามาร่วมมือ
ร่วมใจกันนะคะ เทศบาลต�าบลบ้านแหลมพร้อมจะเป็นก�าลังหลักค่ะ ขอเพียงให้คนบ้านแหลมช่วยเป็น 
ก�าลังเสริมให้นะคะ

(นางปิ่นทอง ศรจังหวัด)
ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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“เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
1.1 แนวทางถนนที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อภายในพื้นที่
 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
1.2 แนวทางด้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แนวทางคนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
 และมีความสุข

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อ
 สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะ
 ของบุคลากรเทศบาลต�าบล บ้านแหลม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา�4�ด้าน
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม
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 ลักษณะที่ ตั้ งของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ต้ังอยู ่ ในเขต
ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางถนนพระราม 2 เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ผ่านอ�าเภอเขาย้อย อ�าเภอเมืองเพชรบุรี  
เป็นระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร จากอ�าเภอเมืองเพชรบุรีสามารถ
เดินทางไปพื้นที่เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้ 2 เส้นทาง เส้นทางที่หนึ่ง 
จากอ�าเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3176  
ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันตก ผ่านต�าบลบ้านกุ่ม อ�าเภอเมือง 
เพชรบุรี ผ ่านต�าบลบางครก อ�าเภอบ้านแหลม ถึงพื้นที่ เทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทาง 
จากกรุงเทพมหานครถึงพื้นท่ีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ประมาณ 135  
กิโลเมตร ส�าหรับเส้นทางที่สองจากอ�าเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3178 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก  
ผ่านต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมืองเพชรบุรี ผ่านต�าบลท่าแร้ง อ�าเภอ
บ้านแหลม ถึงพื้นท่ีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ  
13 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพื้นที่เทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม ประมาณ 133 กิโลเมตร ซ่ึงทั้งสองเส้นทางเป็น 
เส้นทางหลัก ปัจจุบันมีเส้นทางลัดเข้าสู ่อ�าเภอบ้านแหลมโดยไม่ต้อง 
เดินทางผ่านอ�าเภอเขาย้อยและอ�าเภอเมืองเพชรบุรี โดยใช้เส้นทาง 
ถนนพระราม 2 จากกรุงเทพมหานคร ถึงต�าบลคลองโคน อ�าเภอเมือง 
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 35 (ทางแยกอยู่ติดกับสถานีบริการน�้ามัน ปตท.คลองโคน) 
ผ่านต�าบลคลองโคน อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
ผ่านต�าบลยีส่าร อ�าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ผ่านต�าบลบางตะบนู  
อ�าเภอบ้านแหลม เข้าสู่พื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลม เป็นระยะทาง
ประมาณ 29 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงพ้ืนท่ี
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เป็นระยะทาง 
ประมาณ 100 กิโลเมตร ค่าพิกัดที่ตั้งเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
อยู่ที่ ละติจูด : 13.216592 ลองติจูด : 99.976611 ท่ีต้ังของส�านักงาน 
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ตั้งอยู ่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านแหลม  
อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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สภาพทั่วไป
และ ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้งของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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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
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ลักษณะภูมิประเทศ

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม มีลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ 5.23 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 3,268 ไร ่  มีแม ่น�้ า เพชรบุรี ไหลผ ่าน 
เขตเทศบาลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ช่วงที่
แม่น�้าเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลเป็นระยะทางประมาณ 
5 กิโลเมตร และไหลลงทะเล ที่ปากอ่าวบ้านแหลม ในพื้นที่
เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ช่วงที่แม่น�้าเพชรบุรีไหลผ่าน
เขตเทศบาล มีคลองที่แยกจากแม่น�้าเพชรบุรีอีกจ�านวน  
15 สาย ได้แก่ คลองข้างวัดอุตมิงค์ คลองหลังวัดต้นสน  

คลองวิก คลองตลาด คลองหลังโรงพยาบาลบ้านแหลม  
คลองวัด คลองข้างปั ๊มน�้ามันใหญ่กว่าวงษ์ คลองตาบัว  
คลองยายติก คลองโรงปูนคลองท่าแห คลองข้างโรงเรียน 
วัดลักษณาราม คลองข้างปั๊มน�้ามันหลักเพชร คลองข้าง 
บ้านตาแกละและเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8

ลักษณะภูมิอากาศ

 ภมูอิากาศโดยรวมของพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม มลีกัษณะอบอุน่ถงึร้อน ม ี3 ฤดู  
คือ ฤดูร้อนช่วงปลายเดือนมกราคมถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม ฤดูฝนช่วงกลางเดือนสิงหาคม 
ถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมและฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงช่วงต้นเดือนมกราคม 
เนือ่งจากพืน้ทีด้่านทศิตะวันออกตัง้อยูต่ดิชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ด้านทิศตะวนัตกของเขตเทศบาล
และของจงัหวัดเพชรบุร ีเป็นเทอืกเขาสงูสลบัซับซ้อน ท�าให้ได้รบัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออก
เฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน
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 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม อยู ่ในเขตการปกครอง 
ของอ�า เภอบ ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีพื้นที่ เขต 
การปกครองประกอบด้วย 1 ต�าบล 9 หมู่บ้าน คือ ต�าบล
บ้านแหลม หมู ่ที่ 1-8 และหมู ่ที่ 10 (หมู ่ท่ี 9 เป็นเขต 
การปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแหลม)
 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้มีการจัดต้ังชุมชนย่อย
ในเขตเทศบาล ตามนโยบายของกรมการปกครอง (เดิม)  
ที่ก�าหนดให้เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล  
ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบของชุมชนย่อย ซึ่งอาจแบ่งชุมชนตาม
สภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน โดยจัดให้มีแกนน�าชุมชนในรูปของ 
คณะกรรมการชุมชน คัดเลือกจากประชาชนในชุมชน
ประกอบด้วยประธานชุมชน รองประธาน เลขานุการ 
และกรรมการชุมชนฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการชุมชน
นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้น�าและแกนกลางในการพัฒนา

เขตการปกครอง

ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนประชากร

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ส�านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ณ เดือนตุลาคม 2561 จ�านวน 12,151 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,836 คน 
เพศหญิง 6,315 คน จ�านวนครัวเรือน 4,146 หลังคาเรือน และมีแรงงานต่างด้าว (ประชากรแฝง)  
ที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จ�านวน 865 คน แยกเป็น
 ประชากรสัญชาติเมียนมา มีจ�านวน  835 คน
 ประชากรสัญชาติลาว  มีจ�านวน  5 คน
 ประชากรสัญชาติกัมพูชา  มีจ�านวน  25 คน

ชมุชนแล้วยงัต้องมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 
ในชุมชน รวมถึงเสนอแผนงานโครงการ ในกรณีที่การแก้ไข
ปัญหานั้นต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากเทศบาล  
การแบ่งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้
แบ่งตามหมู่บ้านโดยแบ่งเป็น 9 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 
เขตเทศบาลทั้งหมดประกอบด้วย
 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)

(แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรแฝงจากส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561)

[  ]11ANNUAL REPORT 2018
BANLAEM MUNICIPALITY



โครงสร้าง
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม

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
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก�าลัง�3�ปี

โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ

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

ส�านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป

ระดับกลาง)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง

ระดับกลาง)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง

ระดับกลาง)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับกลาง)

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา

ระดับกลาง)

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

	 งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

	 งานนิติการ
	 งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอ�านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

	 งานการเจ้าหน้าที่
	 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคง
	 งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น)

	 งานพัฒนาชุมชน
	 งานสังคมสงเคราะห์

	 งานธุรการ
	 งานทะเบียนราษฏร

ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง

ระดับต้น)

	 งานการเงินและบัญชี
	 งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง

ระดับต้น)

	 งานผลประโยชน์

	 งานธุรการ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

	 งานสาธารณูปโภค
	 งานควบคุมอาคาร

และผังเมือง

	 งานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข 

ระดับต้น)

	 งานส่งเสริมสุขภาพ
	 งานควบคุมและป้องกันโรค
	 งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม
	 งานสัตวแพทย์
	 งานรักษาความสะอาด

	 งานธุรการ

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา

ระดับต้น)

	 งานบริหารการศึกษา

	 งานธุรการ
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คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม

นายวัน�เมฆอัคคี
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

นายทัตณัชพงษ์�เติมวรรธนภัทร์
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

นายสุเทพ�บุตรฉุย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายชวลิต�สิทธิโชคคณานนท์
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

นายสมนึก กิ่งแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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สภาเทศบาล
ตำ บลบ้านแหลม

สมาชิกสภา
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม

นางเยาวดี�แสงจันทร์
ประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นายจรัส�ประสงค์เงิน
รองประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นางปิ่นทอง�ศรจังหวัด
เลขานุการสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

1 2

Ba
nl

ae
m

 M
un

ic
ip

al
ityเขต เขต

นางเยาวดี 
แสงจันทร์

นายบรรลือศักดิ์ 
ยี่สุ่นเทศ

นายคมเดช�
จงพุทธรักษา

นายเฉลิมพล�
อ่อนนุ่ม

นายรุ่งเรือง 
มงคล

ว่าง

นายวิชงค์�
เลี่ยนชอบ

นายจรัส 
ประสงค์เงิน

นางสาวรุ่งระวี 
สรรค์หาสุข

นายชำ นาญ 
หอศิวาลัย

นายอรรถพล�
นุชนิยม

นายชุติเทพ
โป๊ยกั๊ก
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หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำ บลบ้านแหลม

นางปิ่นทอง�ศรจังหวัด
ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นางสมทรง หนังสือ
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางศิณัฐชญา�ทัศนากัณฑ์
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายชาตรี�อภิชาตภักดี
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นายสมนึก�โกญจนวรรณ
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

นางฐิตินันท์�เลิศจันทร์เพ็ญ
ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
วัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

นายอนุชา ลีอร่าม
รองปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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ผู้นำ ชุมชน

นายยุทธนา�ธรรมรักษ์
ประธานชุมชนบ้านในพัฒนา

นางอำ�ไพ�ทวีสุข
ประธานชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา

นางสาวสิตา ดวงกลิ่น
ประธานชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา

นายอเนก�เขียวประเสริฐ
ประธานชุมชนวัดต้นสนพัฒนา

นางเพ็ญรุ่ง�รักดี
ประธานชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา

นายคำ�นึง�พิทยบำ�รุง
ประธานชุมชนบ้านกลางสามัคคี

นายพัทธนันท์�เกียรติอุบลวงศ์
ประธานชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี

นายบุญยง นิ่วบุตร
ประธานชุมชนประมงเจริญพัฒนา

นางภูริตา�จงพุทธรักษา
ประธานชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา
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ด้านยุทธศาสตร์
พัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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ยุทธศาสตร์ท่ี
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
2�แนวทางแห่งการพัฒนา

� 1.�แนวทางถนนท่ีได้มาตรฐานสามารถเชือ่มต่อภายในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
� 2.�แนวทางด้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

ANNUAL REPORT 2018 BANLAEM MUNICIPALITY



แนวทางที่ 1 � แนวทางถนนท่ีได้มาตรฐานสามารถเชือ่มต่อภายในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

 โครงการก่อสร้างเสรมิผวิถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รปูตัวยแูละปรบัปรงุ
ฝารางระบายน�้า ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 
ต.บ้านแหลม

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 11-003  
สายแม่แตงไทยอุทิศ ตั้งแต่ช่วง กม.0+844-กม.1+424 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม

 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าต้ังแต่หลังโบสถ์วัดลักษณารามถึงคลองข้างโรงเรียน 
วัดลักษณาราม ต่อของเดิม ชุมชนหมู่ที่ 7
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 โครงการเสริมผิวถนนพร้อมปรับปรุงรางระบายน�้าถนนประมงเจริญ ชุมชนหมู่ที่ 8

 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าและเสริมผิวถนน เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้ด�าเนินการ 
ตามโครงการขุดสร้าง รางระบายน�้าและเสริมผิวถนน ชุมชนประมงเจริญพัฒนา ชุมชนหมู่ที่ 8
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แนวทางที่ 2 � แนวทางด้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

โครงการถนนสวยงาม
 กองช่าง เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดท�าโครงการถนนสวยงาม โดยการทาสีสัญญาณจราจรตามทางเท้า  
ทาสีสะพาน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือนภัยต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่ามอง เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่มีนโยบาย 
ให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วม รณรงค์การรักษาความสะอาด พัฒนา 
สถานที่ อาคาร บ้านเรือน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

โครงการกวาดบ้านท�าความสะอาดเมือง�(Big�Cleaning�Day)
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดกิจกรรมโครงการกวาดบ้าน ท�าความสะอาดเมือง  
(Big Cleaning Day) เพื่อสร ้างจิตส�านึกและการมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณ 
เหมืองสาธารณประโยชน์ ร่องน�า้คคูลอง ก�าจดัขยะและก่ิงไม้ขวางทางเดนิน�า้ให้มคีวามสะอาด ปลอดโรค ปลอดขยะ รวมถงึ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในชุมชน ให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ โดยมีพนักงานเทศบาล ผู้น�าชุมชน และประชาชน 
จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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ยุทธศาสตร์ท่ี
ANNUAL REPORT 2018 BANLAEM MUNICIPALITY การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางคนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข



โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 นายศรธีรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม ได้ถวายสกัการะหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ ในวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และเทศบาลต�าบลบ้านแหลม  
ภายใต้การน�าของ นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลมได้น�าคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม เข้าร่วมพิธีกล่าวค�าปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกัน

แนวทางคนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
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โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์�พระบรมราชินีในรัชกาลที่�9

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี 
ต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน และประชาชนต�าบลบ้านแหลม  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดลักษณาราม  
และในภาคค�่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอบ้านแหลม  
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลมเป็นประธานในพิธี
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โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้

 งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�านักปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดโครงการกฎหมายที่ชาวบ้าน 
ควรรู้ หัวข้อ “รู้ทันสื่อ ชัวร์ก่อนแชร์” เพื่อให้ประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลมทราบกฎหมายเบื้องต้น  
ที่จ�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ได้รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย  
เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดย นายวนั เมฆอคัค ีนายกเทศมนตรี
ต�าบลบ้านแหลม ได้เป็นประธาน เปิดโครงการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม  
ชั้น 3
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โครงการเข้าวัดท�าบุญน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 อ�าเภอบ้านแหลม ร่วมกับเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดพิธีท�าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม เป็นประธานในพิธี นายวัน เมฆอัคคี นายก 
เทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและประชาชนชาวอ�าเภอบ้านแหลม  
เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดศีรษะคาม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเส่ียงต่อการเกิดภัยต่าง� ๆ� เช่น� อัคคีภัย� วาตภัย� ภัยจากการจมน�้า� 
ภัยจากมิจฉาชีพ�และการเฝ้าระวังป้องกัน�โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดท�าโครงการตรวจสอบค้นหาจุดเส่ียงต่อการ 
เกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน�้า ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่ตรอกซอยคับแคบที่รถน�้าดับเพลิง 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ และติดตั้งห่วงยางในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ใกล้แม่น�้าล�าคลองเพ่ือป้องกันเหตุจากการจมน�้าของเยาวชน 
และประชาชนที่อยู่ริมน�้า
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอ�านวยการ ส�านักปลัดเทศบาล ได้จัดท�าโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรี 
ต�าบลบ้านแหลม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อลด 
ความสูญเสียจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ความรู้ 
กับเยาวชนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติในการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียน 
เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัย ทางถนน  
“7 วัน อันตราย” โดยมีการตั้งหน่วยบริการอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง เฝ้าระวังป้องกัน อุบัติภัยทางถนน  
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560-3 มกราคม  
พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน�้าใจ รักษาวินัยจราจร”
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โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน�ประจ�าปีงบประมาณ�พ.ศ.�2561

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหารได้ประชุมกับแกนน�าชุมชน ณ ห้องประชุม
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 2 ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทาง 
แก้ไขและการบูรณาการร่วมกับตัวแทนชุมชน โดยมีการจัดประชุมทุกวันพุธที่สองของเดือน
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โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี

 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธาน  
เปิดโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลให้ทราบถึงสิทธิ บทบาท หน้าที่ของสตรีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
และส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีในการท�ากิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3
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โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น�และของดีบ้านแหลม

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตท่ีชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด�าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส�านึกและกระตุ ้นให้คนในชุมชน 
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื ้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบัน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อยลง หากมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายกันในพื้นท่ี ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ 
ท�าให้คณุค่าทางภมูปัิญญาท้องถ่ินลดน้อยไปจนแทบจะสญูหาย ควรทีจ่ะได้รบัการถ่ายทอดเยาวชนรุน่หลงัสบืไป การอนรัุกษ์
เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้ด�ารงอยู่ในท้องถิ่น
 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้เล็งเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีก�าลังจะสูญหาย จึงจัดท�าโครงการจัดท�า 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด�ารงอยู่ รักษาศิลปะ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่คนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมสืบทอดกันต่อ ๆ มา ในพื้นที ่
ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาล
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โครงการทบทวนและจัดท�าแผนชุมชน

 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส�านักปลัดเทศบาล จัดโครงการทบทวนและจัดท�าแผนชุมชนประจ�าปี 2562 
โดยมกีารออกจัดท�าแผนในวนัที ่3-28 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ณ ทีท่�าการชมุชน ทัง้ 9 ชมุชน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชุมชน จุดเด่น จุดด้อย รับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารชุมชน หาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพ่ือน�ามาก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อไป
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โครงการประชาคมต�าบลบ้านแหลม

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดโครงการประชาคมต�าบลบ้านแหลม ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น�าชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลม เข้าร่วมเวทีประชาคม 
ต�าบลในการรวบรวมความคิดเห็นในการจัดท�าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม ในการบริหารงานของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมีแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
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โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส�านักปลัดเทศบาล จัดท�าโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  
หรือแกนน�าชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยเข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนและสินค้า 
โอทอป ณ เทศบาลต�าบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ ในการด�าเนินงานภายในพื้นที่ชุมชนของตนเองและส่งเสริมภาวะผู้น�าให้กับคณะกรรมการชุมชน ประกอบกับการมี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน ตลอดจนสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน อันน�าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน�และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
ให้กับประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประจ�าปี 2561 โดยการด�าเนินการของงานพัฒนาชุมชน ส�านักปลัดเทศบาล 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพและเพิ่มพูนความรู้ทักษะให้กับประชาชน และกลุ่มสตรี 
ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยทางโครงการได้จัดท�าหมูโสร่งกับการท�าเสื้อมัดย้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก

 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส�านักปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดท�าโครงการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลมชั้น 3 เพื่อ
ให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับชุมชน การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ปกป้อง 
แก้ไขปัญหาเดก็ ในชมุชนได้ทันท่วงที อนัจะส่งผลให้เด็กกลุม่เป้าหมายได้รบัการคุม้ครองสทิธิอย่างเสมอภาค และครอบคลมุ
ภายใต้รูปแบบและระบบที่เหมาะสม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราแบบ สุขภาพดี” โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้รับบริการและสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุเป็นประจ�า 
ทุกเดือน ณ อาคารสมาคมชาวประมงอ�าเภอบ้านแหลม
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพชุมชน

 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดโครงการฝึก
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลมชั้น 2 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะและกลไก 
การด�าเนินงานเชิงรุก ในด้านส่งเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัว และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพ 
เบื้องต้นให้กับประชาชน ให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืน
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โครงการควบคุมพาหะน�าเชื้อก่อโรค�และโรคติดต่อในชุมชน

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดอบรมให้ความรู ้เรื่องโรคติดต่อที่เกิดในชุมชน  
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ และสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของคน  
ในชมุชนทีจ่ะช่วยป้องกนัการระบาดของโรคตดิต่อ เพ่ือให้ประชาชนมสุีขภาพดีแบบยัง่ยนื เมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลมชั้น 3

โครงการประชาสัมพันธ์�ลด�ละ�เลิก�โฟมบรรจุอาหาร

 เมือ่วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดย พ.จ.อ. ปรดีา สมรกัษ์  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ออกส�ารวจตลาดวัดลักษณาราม เพื่อให้ความรู้แม่ค้า เรื่อง การคัดแยกขยะ การลด
ปริมาณขยะและการรักษาความสะอาด รวบรวมขยะใส่ถุงป้องกันลมพัดปลิวสร้างความสกปรกในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้
แม่ค้า เรื่องภัยอันตรายจากโฟมบรรจุอาหาร และการลด ละ เลิกในการใช้โฟมบรรจุอาหาร
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โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร

 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดกจิกรรมฝึกอบรมสุขาภบิาลอาหารส�าหรับผู้ประกอบ
การค้าอาหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสามารถ 
น�าไปใช้ในการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย และเป็นการพัฒนา 
ศักยภาพเครือข่ายร้านอาหารสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
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โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร

 งานเทศกิจ ฝ่ายอ�านวยการ ส�านักปลัดเทศบาล ได้จัดท�าโครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมือง 
บ้านแหลม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3 โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมงในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
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โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ ภาคกลาง กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1, 2, 4, 5 ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 
ระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับประเทศ ซึ่งในการแข่งขันทักษะ 
ทางวชิาการระดบัภาคกลาง ครัง้ที ่14 “เมอืงกาญจน์วชิาการ 61” โรงเรียนเทศบาลวดัลักษณาราม (สมทุรราษฎร์วิทยาคาร)  
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดย ด.ช.รพีภัทร พุ่มทับทิม, ด.ญ.สโลธร พรายเพชร, ด.ช.ไชยพัฒน์  
สร้อยสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการต่อเลโก้ระดับอนุบาล, ด.ช.นครินทร์ พันธุ์บ้านแหลม, ด.ช.จักรพงศ์  
ชินทะเล, ด.ช.ณัฐวุฒิ ขุนเจริญ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับชั้น ป.4-6, ด.ญ.ธิดาพร เพชรรอด, ด.ช.พงษภัก สวนสะอาด ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับอนุบาล, ด.ช.ธนพล จั่นเจริญ, ด.ช.วรพร กนกโชติยานนท์ ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ป.1-3 และ ด.ช.กู้เกียรติ เขียวเข้ม, ด.ญ.นิศา ดวงแย้ม ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ป.4-6, ด.ญ.ธิดารัตน์ พิมพ์เลิศ, ด.ญ.บุญพา ทองอินทร์, ด.ญ.กนกวรรณ จังหัน ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับชั้น ป.4-6, ด.ช.ธราดล รักเกียรติยศ ได้รับ รางวัล 
เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.4-6 และ ด.ญ.ธัญวลัย พันธุ์บ้านแหลม ได้รับ รางวัล 
เหรียญทองแดง ในการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 และ ด.ญ.ฉัตรสุดา บุญศรี ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
และงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน  
พ.ศ. 2561 ซ่ึงในการประกวดที่จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม ได้ส่ง ด.ช.ชนะพล ใหญ่ประเสริฐ  
กับ ด.ญ.รมิดา สิงห์โตทอง เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลชมเชย
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 7-8 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 ณ อาคาร อปพร. เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการเข้าร่วม 
การแข่งขัน

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม มอบหมายให้ นายสมนึก  
โกญจนวรรณ ผู้อ�านวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 35  
ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมืองกาญจน์เกมส์ 2017 ในระหว่างวันท่ี 10-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลมส่งนักกีฬาเปตองชาย และเปตองหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน

 กองการศกึษา เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จดัท�าโครงการจดัการแข่งขนักฬีาประชาชนเปตองเทศบาลบ้านแหลมคพั  
ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประเภททีมหญิง ทีมชายและประเภททีมผสม โดยชุมชน 
วัดลักษณารามสามัคคี หมู่ที่ 7 ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท
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โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง�ๆ�

 กองการศกึษา เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จดัโครงการฝึกทกัษะในการว่ายน�า้ ระหว่างวนัที ่19-30 มนีาคม พ.ศ. 2561  
ณ สระว่ายน�้าโรงเรียนวัดในกลาง ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
เล่นกีฬาที่หลากหลายตามความชอบและความถนัด
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โครงการเยาวชนคนทูบี�ท�าดีเพื่อพ่อ

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมจัดโครงการเยาวชนคนทูบี ท�าดีเพื่อพ่อ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลาน 
วัดในกลาง ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ทั่วไป ได้แสดงออกในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และกระตือรือร้นในการมี 
ส่วนร่วม และแสดงออกในสิ่งดี ๆ ของเยาวชนและประชาชน โดยแต่ละชมรมได้น�ากิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ภูมิปัญญา อาชีพ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว เป็นประธานในพิธี
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 นายวัน เมฆอคัค ีนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการอ�าเภอบ้านแหลม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 โดยเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออก  
มอบของขวัญ อาหาร มีการละเล่นต่าง ๆ โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
งาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีรดน�้าขอพรผู้สูงอายุเน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต ์
ประจ�าปี 2561 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว  
นายอ�าเภอบ้านแหลม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา

 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นายทัตณัชพงษ์  
เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ 
พนักงานครูเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมท�าบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน�้าฝน  
ประจ�าปี 2561 แด่เจ้าอาวาสวัดลักษณาราม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
อันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนาน อันเป็นกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษา 
อาจจะมีความส�าคัญลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การถวายเทียนพรรษายังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อรักษาไว้
ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป
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ยุทธศาสตร์ท่ี
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การบริหารจัดการขยะ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี�ลดมลพิษ
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ



แนวทางสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี� ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนและระบบนิเวศ

โครงการส�านักงานร่มรื่น

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้จัดโครงการส�านักงานร่มรื่น บริเวณส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เมื่อวันที่ 26  
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ภายใต้การน�าของ นายวนั เมฆอัคค ีนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นายทตัณัชพงษ์ เติมวรรธนภทัร์  
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นางปิ่นทอง ศรจังหวัด ปลัดเทศบาล ได้น�าคณะพนักงานเทศบาล ลูกจ้างในสังกัด 
ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบอาคารส�านักงานเทศบาล 
ต�าบลบ้านแหลม

โครงการผ้าป่าขยะ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดโครงการผ้าป่าขยะ โดยมี นายวัน เมฆอัคคี  
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปัญหา 
ปริมาณของขยะที่เพิ่มขึ้นและตกค้าง โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยแยกออกเป็นวัสดุรีไซเคิล  
4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน 
และมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และตามที่ได ้
ด�าเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลตามโครงการผ้าป่าขยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ 
ในระดับครัวเรือนและลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัด ณ สถานท่ีก�าจัดขยะ โดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 
น�าไปจัดซื้อถุงด�า มอบให้เรือประมงเพื่อรณรงค์การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น�้าเพชรบุรี ตามมติของแกนน�าชุมชน
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โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ

 เมือ่วันที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นายวนั เมฆอคัค ีนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม เป็นประธานโครงการให้ความรู้  
แก่เด็กและเยาวชนในการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะโดยเร่ิมต้นจากท่ีโรงเรียน ท่ีบ้าน ซ่ึงเป็นแบบอย่างที่ดี  
แก่คนในครอบครัวและคนในชุมชนต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

โครงการเข้าวัดท�าบุญ�ปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแหลมและอาสาสมัคร 
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีร่วมกนัท�าความสะอาดบรเิวณโบสถ์วดัในกลาง และเข้าวดัท�าบญุ  
ปลูกต้นไม้ถวายวัด บริเวณสวนหย่อมข้างโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เนื่องในวันวิสาขบูชา
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โครงการธนาคารต้นไม้

 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้พจิารณาถงึความส�าคญัในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม และเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น จึงได้จัดท�าโครงการธนาคารต้นไม ้
ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนที่ดีขึ้น 
ต่อไป โดยในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเค็มไม่เหมาะสมส�าหรับการปลูกต้นไม้ทั่วไป  
มีเฉพาะพืชบางชนิดเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ ท�าให้ต้องมีการคัดเลือกพันธุ ์ไม้ที่เหมาะสมน�าไปปลูก 
ในทีส่าธารณะ หรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการน�าพันธุก์ล้าไม้ไปปลูกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขยีวในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
จึงมีการตั้งศูนย์เพาะช�ากล้าไม้ 1 แห่ง ในบริเวณสถานที่ก�าจัดขยะของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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โครงการน�้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคูคลองที่ใสสะอาด

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้พิจารณาถึงความส�าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจิตส�านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาคู คลองให้สะอาดและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เพชรบุรี การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น จึงได้จัดท�าโครงการน�้ามันพืช 
ใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคู คลองที่ใสสะอาดข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สัมฤทธิ์ผล  
เกดิประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อมและประชาชนทีด่ขีึน้ต่อไป เพ่ือสร้างจิตส�านกึการมส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ทิ้งน�้ามันพืชใช้แล้วลงสู่แม่น�้า คู คลอง โดยมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคน�้ามันพืชใช้แล้ว 
จากร้านอาหาร แผงลอยจ�าหน่ายอาหาร และครัวเรือน รวบรวมน�าไปแลกเปลี่ยนเป็นหนังสือ และน�าไปบริจาคให้โรงเรียน
ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดงานโครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้า 
เพชรบุรี เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จ 
เป็นองค์ประธานในพิธีหลั่งน�้าคืนชีวิตให้แก่แม่น�้าเพชรบุรี เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้น 
ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี บริเวณวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์ โดยในงานมีกิจกรรม
 1. การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด�าลงแม่น�้าเพชรบุรี
 2. การแสดงของนักเรียน
 3. การวาดภาพสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี
 4. การลงเรือเก็บขยะมูลฝอยในแม่น�้าเพชรบุรี
 5. นิทรรศการการอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี
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ยุทธศาสตร์ท่ี
ANNUAL REPORT 2018 BANLAEM MUNICIPALITY การพัฒนา

การบริหารจัดการองค์กร
แนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม



แนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
โครงการวันเทศบาล

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยการน�าของนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดกิจกรรม
ถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 9 รูป มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาลดีเด่น ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3 เนื่องในวันเทศบาล ประจ�าปี 2561 โดย นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลมให้เกียรติ 
เป็นประธาน
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โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น

 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส�าคัญของการกระจายอ�านาจ เนื่องจากภารกิจ
ของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน 
ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะ
ท้องถิ่น ไม่เก่ียวกับท้องถ่ินอื่น ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชน 
ท้องถิ่นด�าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวท�าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด�าเนินการในเร่ืองที่ส�าคัญ ๆ หรือ 
กิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการด�าเนินงานของรัฐบาล 
จะมีมากขึ้น การปกครองท้องถิ่น จึงเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันฝึกสอนการเมือง 
การปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถ่ิน  
เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถ่ินท่ีตนอยู่อาศัยอันจะน�ามาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใส 
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย ดังนั้น ส�านักปลัดเทศบาลเล็งเห็นความส�าคัญของการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท�า
โครงการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิน่ขึน้ในครัง้น้ี เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองท้องถิน่ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนการศึกษา�ระดับสถานศึกษา

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท�าแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3  
ซึง่โครงการมีการด�าเนนิการตัง้แต่วนัที ่30 เมษายน ถึงวนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
และจัดท�าสารสนเทศไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา 2562 และน�าผลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน ตลอดจนเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา  
ระดับสถานศึกษา
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โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยท้ัง�4�ด้าน

 กองการศึกษา เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดโครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน  
เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงาน ครูเทศบาล พนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผล 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา) และเพื่อให้เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้น 
พัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถูกต้องตามวัย มีพัฒนาการสมวัย
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โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้างของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ในการตรวจสอบการด�าเนินการตามโครงการต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น 
และประชาชน ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น 3
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สรุปผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำ�บลบ้านแหลมปีงบประมาณ�2561

ยุทธศาสตร์ที่
ANNUAL REPORT 2018 BANLAEM MUNICIPALITY

ยุทธศาสตร์ที่
ANNUAL REPORT 2018 BANLAEM MUNICIPALITY

1

2

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

 1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2) จ�านวนทั้งหมด 12 โครงการ 
  เป็นเงิน 21,802,400 บาท
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561 รวมเงินโอนเหลือจ่าย จ�านวนทั้งหมด 12 โครงการ 
  เป็นเงิน 21,802,400 บาท
 3. โครงการที่ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ�านวน 8 โครงการ 
  เป็นเงิน 2,810,880 บาท
 4.  โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมด 4 โครงการ 
  เป็นเงิน 18,352,000 บาท

 1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2) จ�านวนทั้งหมด 70 โครงการ 
  เป็นเงิน 32,644,510 บาท
 2.  โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561 รวมเงินโอนเหลือจ่าย จ�านวนทั้งหมด 69 โครงการ 
  เป็นเงิน 32,526,510 บาท
 3.  โครงการที่ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ�านวน 55 โครงการ 
  เป็นเงิน 28,791,266.52 บาท
 4.  โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมด 2 โครงการ 
  เป็นเงิน 605,000 บาท
 5.  โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ จ�านวน 1 โครงการ 
  เป็นเงิน 30,000 บาท
 6.  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด�าเนินการ จ�านวน 9 โครงการ 
  เป็นเงิน 368,000 บาท
 7.  โครงการที่ยกเลิก จ�านวน 3 โครงการ 
  เป็นเงิน 172,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่
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ยุทธศาสตร์ที่
ANNUAL REPORT 2018 BANLAEM MUNICIPALITY

3

4

การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

 1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2) จ�านวนทั้งหมด 20 โครงการ  
  เป็นเงิน 72,862,900 บาท
 2.  โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561 รวมเงินโอนเหลือจ่าย จ�านวนทั้งหมด 19 โครงการ  
  เป็นเงิน 5,112,900 บาท
 3.  โครงการที่ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ�านวน 16 โครงการ 
  เป็นเงิน 3,791,451.20 บาท
 4.  โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ 
  เป็นเงิน 1,100,900 บาท
 5.  โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ จ�านวน 1 โครงการ 
  เป็นเงิน 68,250,000 บาท

 1. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2) จ�านวนทั้งหมด 34 โครงการ 
  เป็นเงิน 7,594,558 บาท
 2.  โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561 รวมเงินโอนเหลือจ่าย จ�านวนทั้งหมด 34 โครงการ 
  เป็นเงิน 7,650,558 บาท
 3.  โครงการที่ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ�านวน 19 โครงการ 
  เป็นเงิน 1,665,354 บาท
 4.  โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมด 4 โครงการ 
  เป็นเงิน 4,183,558 บาท
 5.  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด�าเนินการ จ�านวน 11 โครงการ 
  เป็นเงิน 1,136,000 บาท
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ล�าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

แนวทางที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาถนนที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อภายในพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมและการขยายตัวของชุมชน

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้าง
รางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพาน
ข้ามแม่น�้าเพชรบุรี-สามแยกหมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม


กันเงิน

3,925,000

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้าง
รางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยก
วัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม


กันเงิน

2,350,000

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณาราม-คลองข้างโรงเรียน
วัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม


 

 669,900

4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน�้า ค.ส.ล. 
ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่
เชิงสะพานวัดศีรษะคาม-ซอยเทศบาล 15 
หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม


กันเงิน

2,785,000

5 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุง
ฝารางระบายน�้า ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนน
หลังวัดลักษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก 
หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม

 499,500 498,000

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 11-003 
สายแม่แตงไทยอทุศิ ตัง้แต่ช่วง กม.0+844-กม.1+424 
หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม

 1,918,800 1,489,000

รายงานผลการดำ เนินงานประจำ ปี 2561
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7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตพร้อมปรับปรุงรางระบายน�้า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.11-004 
สายประมงเจริญ ตั้งแต่ช่วง กม.0+380-กม.1+813 
หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม


กันเงิน

9,106,200

แนวทางที่ 1.2 การพัฒนาด้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

1 โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาล ต.บ้านแหลม  5,000 1,050

2 โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ 
เสน่ห์เมืองบ้านแหลม

  15,000 5,980

3 โครงการถนนสวยงาม  50,000 49,200

4 โครงการจ้างเหมาบริการบ�ารุงดูแลรักษาต้นไม้
เกาะกลางถนน ทางเท้าและพื้นที่สีเขียว
และที่สาธารณะ

 216,000 178,200

5 โครงการกวาดบ้านท�าความสะอาดเมือง
(Big Cleaning Day)

 10,000 7,650

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางที่ 2.1 การพัฒนาคนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 150,000 13,120

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9

 80,000
โอนเพิ่ม 
70,000

รวม 150,000

18,500

3 โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้  10,000 7,200

4 โครงการเข้าวดัท�าบญุน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 10,000 4,530

5 โครงการจัดกิจกรรมวันส�าคัญของชาติของจังหวัด
และของอ�าเภอ

 30,000 17,500
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6 โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชุมชน

 10,000

7 โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน  20,000

8 โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัย
ต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน�้า 
ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกัน 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 25,000 16,000

9 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงเรียน

 20,000 13,067.80

10 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 20,000

11 โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน  40,000 8,030

12 โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัยจราจร  40,000

13 โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

 180,000 35,480

14 โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี  10,000 7,955

15 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และของดีบ้านแหลม

 10,000
9,600

16 โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม  50,000

17 โครงการทบทวนและจัดท�าแผนชุมชน  15,000 14,604

18 โครงการประชาคมต�าบลบ้านแหลม  15,000 6,000

19 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  40,000 36,465

20 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน 
และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

 50,000 26,921

21 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก

 15,000
6,315
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22 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  18,110,000 17,436,700

23 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  4,140,000 3,837,600

24 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  550,000 537,000

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  110,000 92,480

26 โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ  3,000 3,000

27 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน�า
สุขภาพชุมชน

 32,000
21,912

28 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุก  70,000

29 โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการ
ทางด้านสาธารณสุข

 20,000
14,100

30 โครงการควบคุมพาหะน�าเชื้อก่อโรค 
และโรคติดต่อในชุมชน

 10,000
8,485

31 โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า  45,000 42,472.94

32 โครงการน�า้ตู้หยอดเหรยีญอตัโนมตั ิสะอาด ปลอดภยั  25,000 22,651.90

33 โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร  10,000 7,750

34 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส�าหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร

 30,000 24,890

35 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ในร้านค้าอาหารและแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร 

 17,000 16,653.48

36 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท

 3,000 2,931.80

37 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าประปา  20,000 15,252.29

38 โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง  5,000 4,655

39 โครงการจ้างเหมาบรกิารผูน้�าเต้นแอโรบกิเพือ่สขุภาพ  36,000 43,200
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40 โครงการจ้างเหมาบริการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 
ก�าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง โดยการฉีดพ่นยุง

 540,000 537,000

41 โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  100,000 94,959.84

42 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  75,000 34,720

43 โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

 55,000 25,160

44 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม

 50,000 48,000

45 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม

 50,000 43,324

46 โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 30,000

47 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล
และเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลาง
และระดับประเทศ

 50,000 49,750

48 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน  60,000 60,000

49 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่าง ๆ 

 50,000

50 โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  30,000 29,620

51 โครงการเยาวชนคนทูบีท�าดีเพื่อพ่อ  40,000 40,000

52 โครงการเสียงเพลงสร้างสุข  40,000

53 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  100,000 99,997.80

54 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  100,000

55 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และพิธีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ

 60,000 54,210

56 โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์  2,000
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57 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา  20,000 16,845

58 โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย  30,000 11,950

59 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  3,029,310 2,616,513

60 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ค�าแนะน�าการใช้เครื่องออกก�าลังกาย
ในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาล

 216,000 142,800

61 ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
กันเงิน

455,000

62 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแล
บ�ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

 216,000 214,800

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3.1 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

1 โครงการส�านักงานร่มรื่น  10,000 4,250

2 โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์  10,000 7,005

3 โครงการผลิตปุ๋ยน�้าชีวภาพจากขยะอินทรีย์  5,000 3,710

4 โครงการผ้าป่าขยะ  10,000 1,650

5 โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน  3,000 2,500

6 โครงการศูนย์พักและก�าจัดขยะอันตราย  40,000 37,752

7 โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ  15,000 10,556

8 โครงการเข้าวัดท�าบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด
เนื่องในวันวิสาขบูชา

 3,000 3,000

9 โครงการธนาคารต้นไม้  4,000 2,105

10 โครงการน�้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้อง
เพื่อคูคลองที่ใสสะอาด

 2,000 1,890

11 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น�้าเพชรบุรี  8,000 7,768.20
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12 โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

 5,000 3,795

13 โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี  85,000 81,110

14 โครงการรักษาความสะอาดแม่น�้าเพชรบุรี  5,000 4,840

15 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน
และพื้นที่สาธารณะ

 3,780,000 3,605,400

16 โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย
น�าไปก�าจัด

  500,000
โอนเพิ่ม 

500,000
รวม 1,000,000

988,000

17 โครงการขุดลอกคลองยายติก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม 
กันเงิน

51,500

18 โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 
ต.บ้านแหลม


กันเงิน

49,400

19 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  27,000 25,590

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

แนวทางที่ 4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล ต.บ้านแหลม

1 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร  10,000

2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น  10,000

3 โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์  4,000 3,348

4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล ต.บ้านแหลม

 800,000

5 โครงการวันเทศบาล  10,000 8,840

6 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองท้องถิ่น

 10,000 6,765
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ล�าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

7 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการน�าไปสู่
การประพฤติปฏิบัติ

 10,000

8 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ

 10,000

9 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับ
งานธุรการ

 6,000

10 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 10,000

11 โครงการกิจกรรม 5 ส  3,000 ไม่มีค่าใช้จ่าย

12 โครงการจัดท�าจดหมายข่าวเทศบาล  70,000 96,300

13 โครงการจัดท�าเอกสารรายงานกิจการเทศบาล  160,000 159,000

14 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารส�านักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ

 108,000 108,000

15 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
อาคารส�านักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ

 432,000 323,100

16 โครงการก่อสร้างห้องคลังความรู้  
กันเงิน

83,900

17 โครงการจัดท�าประกันภัยรถบรรทุกน�้าดับเพลิง  10,000

18 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�า
แผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา

 50,000 47,975

19 โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู 
และพนักงานจ้างในสถานศึกษา

 75,000 31,770

20 โครงการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล ต.บ้านแหลม

 60,000

21 โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้  12,000 11,865
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ล�าดับ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

22 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 20,000 7,906

23 โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ทั้ง 4 ด้าน

 40,000 14,390

24 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล ต.บ้านแหลม

 10,000 9,850

25 โครงการจัดท�าประกันภัยรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียน  10,000

26 โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานใน
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จ�านวน 10 อัตรา

 1,080,000 719,100

27 โครงการปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน

 19,500 19,500
 

28 โครงการจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 216,000 212,400

29 โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาล

 10,000 9,390

30 โครงการจัดท�าประกันภัยรถยนต์
(รถกระเช้าไฟฟ้า)

 10,000

31 โครงการจัดท�าประกันภัยรถยนต์ 
(รถขยะและรถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน�้า
และรถเก็บขนกิ่งไม้)

 60,000
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ประจ�าปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
การเงินการคลัง

รายงานข้อมูล



   หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560

ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 150,172,248.57 149,664,418.57

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 150,490,289.16 126,977,058.57

  เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  16,647,933.77 15,828,123.04

  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4 6,802,898.00 2,524,358.31

  ลูกหนี้อื่น ๆ 5 - 95,500.00

  ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 6 2,898.00 2,898.00

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  173,944,078.93 145,427,938.01

 รวมทรัพย์สิน  173,944,078.93 145,427,938.01

เทศบาลตำ บลบ้านแหลม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

[  ]72 รายงานกิจการ ประจำ ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำ บลบ้านแหลม



   หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560

ทุนหมุนเวียน 2 150,172,248.57 149,664,418.57

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  รายจ่ายค้างจ่าย 7 37,403,580.00 19,313,182.33

  รายจ่ายผัดส่งในส�าคัญ  2,898.00 2898.00

  เงินรับฝาก 8 1,196,885.86 1,353,547.60

  เจ้าหนี้อื่น ๆ 9 - 95,500.00

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  38,603,636.86 20,765,154.93

 รวมหนี้สิน  38,603,636.86 20,765,154.93

เงินสะสม

 เงินสะสม 10 89,997,424.01 80,420,60.90

 เงินทุนส�ารองเงินสะสม  45,343,291.06 44,242,176.18

 รวมเงินสะสม  135,340,715.07 124,662,783.08

รวมหนี้สินและเงินสะสม  173,944,078.93 145,427,938.01

เทศบาลตำ บลบ้านแหลม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ่าย

จากเงินงบ
ประมาณ

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุนระบบ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวมจ่าย
จากเงินสะสม

รวม
บริหารงาน
งานทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห์
เคหะและ
ชุมชน

สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
การโยธา

งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 24,012,830.00 23,676,995.19 17,193.00 - 23,694,188.19 - - - - 958,560.00 - - - - 23,694,188.19

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,946,000.00 2,946,000.00 - - 2,946,000.00 2,946,000.00 - - - 27,630.00 - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 29,387,160.00 29,006,860.89 343,860.00 - 29,350,720.89 9,683,263.90 2,476,900.00 9,629,557.99 2,504,080.00 18,240.00 2,456,700.00 - - 1,641,659.00 -

ค่าตอบแทน 325,500.00 305,386.00 108,128.00 - 413,514.00 163,100.00 45,006.00 123,978.00 20,650.00 53,158.00 24,000.00 - - 9,150.00 -

ค่าใช้สอย 13,603,260.00 13,096,560.75 - - 13,096,560.00 1,790,196.31 107,697.46 4,049,625.77 991,129.61 - 5,479,105.38 143,340.00 505,172.80 12,053.42 -

ค่าวัสดุ 6,238,350.00 5,966,507.31 - - 5,966,507.31 634,099.19 131,235.20 2,930,074.95 445,846.40 - 1,557,247.85 - 49,998.00 164,847.72 -

ค่าสาธารณูปโภค 1,054,700.00 1,039,969.33 - - 1,039,969.33 918,418.68 - 105,478.94 - - 12,698.98 - - 3,372.73 -

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) 4,933,900.00 4,935,670.00 - - 4,933,670 1,147,500.00 3,314,400.00 350,470.00 26,100.00 - - - 6,000.00 89,600.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) 14,847,300,00 14,847,300.00 8,289,000.00 325,000.00 23,461,300.00 583,900.00 - 3,679,500.00 150,000.00 - 455,000.00 - - 18,592,900.00 -

เงินอุดหนุน 4,951,000.00 4,919,400.00 - - 4,919,400 45,400.00 - 4,254,000.00 180,000.00 - - 400,000.00 40,000.00 - -

รวมรายจ่าย 102,300.00 100,738,649.47 8,758,181.00 325,000.00 109,827,830.47 17,911,878.08 6,074,838.66 25,122,685.65 4,317,806.01 1,057,588.00 9,984,752.21 543,340.00 601,170.80 20,513,582.87 23,694,188.19

รายรับ

ภาษีอากร 2,193,000.00 2,492,015.75 - - 2,492,015.75

ธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาติ 739,000.00 737,554.80 - - 737,554.80

รายได้จากทรัพย์สิน 1,340,000.00 1,325,832.31 - - 1,325,832.31

รายได้เบ็ดเตล็ด 70,000.00 88,364.80 - - 88,364.80

รายได้จากทุน 20,000.00 - - - -

รัฐบาลจัดสรรให้ 44,150,000.00 50,370,095.33 - - 50,370,095.33

เงินอุดหนุนทั่วไป 53,800,000.00 50,129,246.00 - - 50,129,246.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

- - 8,758,181.00 - 8,758,181.00

รวมรายรับ 102,312,000.00 105,143,108.99 8,758,181.00 - 113,901,289.99

รายรับสุงกว่ารายจ่าย 4,079,459.52

งบแสดงผลการดำ เนินงานจ่าย
จากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่�1�ตุลาคม�2560�ถึงวันที่�30�กันยายน�2561
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รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ่าย

จากเงินงบ
ประมาณ

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุนระบบ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวมจ่าย
จากเงินสะสม

รวม
บริหารงาน
งานทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห์
เคหะและ
ชุมชน

สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
การโยธา

งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 24,012,830.00 23,676,995.19 17,193.00 - 23,694,188.19 - - - - 958,560.00 - - - - 23,694,188.19

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,946,000.00 2,946,000.00 - - 2,946,000.00 2,946,000.00 - - - 27,630.00 - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 29,387,160.00 29,006,860.89 343,860.00 - 29,350,720.89 9,683,263.90 2,476,900.00 9,629,557.99 2,504,080.00 18,240.00 2,456,700.00 - - 1,641,659.00 -

ค่าตอบแทน 325,500.00 305,386.00 108,128.00 - 413,514.00 163,100.00 45,006.00 123,978.00 20,650.00 53,158.00 24,000.00 - - 9,150.00 -

ค่าใช้สอย 13,603,260.00 13,096,560.75 - - 13,096,560.00 1,790,196.31 107,697.46 4,049,625.77 991,129.61 - 5,479,105.38 143,340.00 505,172.80 12,053.42 -

ค่าวัสดุ 6,238,350.00 5,966,507.31 - - 5,966,507.31 634,099.19 131,235.20 2,930,074.95 445,846.40 - 1,557,247.85 - 49,998.00 164,847.72 -

ค่าสาธารณูปโภค 1,054,700.00 1,039,969.33 - - 1,039,969.33 918,418.68 - 105,478.94 - - 12,698.98 - - 3,372.73 -

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) 4,933,900.00 4,935,670.00 - - 4,933,670 1,147,500.00 3,314,400.00 350,470.00 26,100.00 - - - 6,000.00 89,600.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) 14,847,300,00 14,847,300.00 8,289,000.00 325,000.00 23,461,300.00 583,900.00 - 3,679,500.00 150,000.00 - 455,000.00 - - 18,592,900.00 -

เงินอุดหนุน 4,951,000.00 4,919,400.00 - - 4,919,400 45,400.00 - 4,254,000.00 180,000.00 - - 400,000.00 40,000.00 - -

รวมรายจ่าย 102,300.00 100,738,649.47 8,758,181.00 325,000.00 109,827,830.47 17,911,878.08 6,074,838.66 25,122,685.65 4,317,806.01 1,057,588.00 9,984,752.21 543,340.00 601,170.80 20,513,582.87 23,694,188.19

รายรับ

ภาษีอากร 2,193,000.00 2,492,015.75 - - 2,492,015.75

ธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาติ 739,000.00 737,554.80 - - 737,554.80

รายได้จากทรัพย์สิน 1,340,000.00 1,325,832.31 - - 1,325,832.31

รายได้เบ็ดเตล็ด 70,000.00 88,364.80 - - 88,364.80

รายได้จากทุน 20,000.00 - - - -

รัฐบาลจัดสรรให้ 44,150,000.00 50,370,095.33 - - 50,370,095.33

เงินอุดหนุนทั่วไป 53,800,000.00 50,129,246.00 - - 50,129,246.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

- - 8,758,181.00 - 8,758,181.00

รวมรายรับ 102,312,000.00 105,143,108.99 8,758,181.00 - 113,901,289.99

รายรับสุงกว่ารายจ่าย 4,079,459.52
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ก�าหนดการช�าระภาษีของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
ประจ�าปี 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี�ประจำ ปี 2562

ท้องถิ่นจะรุ่งเรือง...
ถ้าพลเมืองร่วมมือกันเสียภาษี

โทร. 0-3277-2096 ต่อ 25
ในวันและเวลาราชการ

ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน

นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า

ติดต่อสอบถามการช�าระภาษีได้ที่... กองคลัง เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบการช�าระภาษี ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีป้าย
ยื่นแบบและช�าระภาษี 

ภายใน 31 มีนาคม 2562

ภาษีบ�ารุงท้องที่
ช�าระค่าภาษี ภายใน 30 เมษายน 2562
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ประกาศเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
เรื่อง การส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตร 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจ 
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
 เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้อง เทศบาลต�าบลบ้านแหลมจึงจัดให้มีการส�ารวจที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ท่ีอยู ่ภายในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 26 และ 27  
แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลมได้แต่งต้ังพนักงานส�ารวจ  
เพื่อปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย
 1. นางจอมทิพย์ เทียนไชย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   เป็นพนักงานส�ารวจ
 2. นางสุมนา จันทรางกูร  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช�านาญงาน เป็นพนักงานส�ารวจ
 3. น.ส.รวิวรรณ ทัศนมนตรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช�านาญงาน เป็นพนักงานส�ารวจ
 4. น.ส.จิตรลดา พึ่งแพง   พนักงานส�ารวจข้อมูล   เป็นพนักงานส�ารวจ
 5. น.ส.นิภารัตน์ เกษมาก  ช่างแผนที่ภาษี    เป็นพนักงานส�ารวจ
 ในการปฏิบัติหน้าที่ส�ารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พนักงานส�ารวจจะต้องแสดงบัตรประจ�าตัว เพื่อแสดงตน 
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และจะท�าการส�ารวจในส่วนท่ีเกี่ยวกับประเภท จ�านวน ขนาดของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
การใช้ประโยชน์ในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และรายละเอียดที่จ�าเป็นแก่การประเมินภาษี โดยจะเข้าท�าการส�ารวจที่ดิน 
และส่ิงปลกูสร้างในพืน้ทีห่มูท่ี ่1-8 และ 10 ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
 จึงประกาศให้เจ้าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบทั่วกัน และขอความร่วมมือในการแจ้งจ�านวนเนื้อที่ดิน และ 
รายการอื่น ๆ ต่อพนักงานส�ารวจตามวัน เวลา ที่ก�าหนดข้างต้น กรณีมีข้อสงสัย และหรือประสงค์จะขอทราบข้อมูล 
เพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามได้ท่ี งานผลประโยชน์ กองคลงั เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โทรศพัท์หมายเลข 0-3277-2096 
ต่อ 25

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายวัน เมฆอัคคี)
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”
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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Integrity�and�Transparency�Assessment�(ITA)
ประจ�าปีงบประมาณ 2560

(1�ตุลาคม�2559-30�กันยายน�2560)

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้รับคะแนน ITA=83.21 มีรายละเอียดผลการประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้
 1. ด้านความโปร่งใส มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก   ร้อยละ 91.74  คะแนน ITA=23.85
 2. ด้านความพร้อมรับผิด มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก  ร้อยละ 92.34  คะแนน ITA=16.62
 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก     ร้อยละ 91.72 คะแนน ITA=20.18
 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง     ร้อยละ 56.77  คะแนน ITA=9.08
 5. ด้านคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 
  มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง      ร้อยละ 74.88  คะแนน ITA=13.48

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

(Local�Performance�Assessment)

 1. ด้านการบริหารจัดการ       ได้คะแนน 80.71 %
 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา    ได้คะแนน 87.44 %
 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง     ได้คะแนน 91.02 %
 4. ด้านการบริการสาธารณะ      ได้คะแนน 84.29 %
 5. ด้านธรรมาภิบาล        ได้คะแนน 69.23 %

 รวมคะแนนทั้ง 5 ด้าน ในการประเมินผล เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้ รับคะแนนเฉลี่ย 85.12%
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ออกแบบ & พมิพ์ที ่: บริษทั เพชรภูมกิารพมิพ์ จ�ากดั
80 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร. 0-3247-4877-8, 0-3241-7031 แฟกซ์ 0-3242-4145
e-mail : petchpoom2561@gmail.com Website : www.petchpoom.com
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