


     “...การท�าความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จ�าเป็นที่จะต้องท�า เพื่อ

ให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูน และแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์ เป็นความ

เจริญม่ันคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมือง พร้อมทุกส่วน 

ข้าราชการทุกคนจงึต้องต้ังใจให้หนกัแน่นเทีย่งตรงทีจ่ะกระท�าความด ีทัง้ในการ

ประพฤติตน และการปฏบิติังานด้วยความอตุสาหะและเสยีสละ โดยไม่หวัน่ไหว

ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความล�าบากเหนื่อยยาก…”

นายวัน	 เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรี	 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

นายชำานาญ			 หอศิวาลัย	 สมาชิกสภาเทศบาลฯ	 089-8004454

นางสาวรุ่งระวี			 สรรค์หาสุข	 สมาชิกสภาเทศบาลฯ	 089-9191579

ที่ว่าการอำาเภอบ้านแหลม	 	 032-481168

สถานีตำารวจภูธรบ้านแหลม	 	 032-481500

โรงพยาบาลบ้านแหลม	 	 032-481145

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบ้านแหลม	 	 032-772088

สำานักงานเกษตรอำาเภอบ้านแหลม	 	 032-481169

สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอบ้านแหลม	 	 032-772092

สำานักงานประมงอำาเภอบ้านแหลม	 	 032-481012

สำานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำาเภอบ้านแหลม	 	 032-481099

สำานักงานประปาส่วนภูมิภาคอำาเภอบ้านแหลม	 	 032-450064

โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	 	 032-481180

เหตุด่วน เหตุร้าย  191

ป่วยฉุกเฉิน   1669

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

พระราชทานเนื่องในโอกาส

วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2553

พระราชทาน ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม 2553
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Banlaem Municipality

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม เป็นองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่เอ้ืออ�ำนวยและประสำนเชื่อมโยงองค์กร 

ทัง้ภำครฐัและเอกชนในกำรพฒันำท้องถิน่ เพือ่ให้ประชำชน 

มคีณุภำพชวีติทีด่ ีได้รบับรกิำรสวสัดกิำรและกำรคุม้ครอง 

อย่ำงทัว่ถงึเป็นธรรมและเสมอภำค ทัง้สำมำรถพฒันำตนเอง

เพ่ิมศกัยภำพช่วยเหลอืครอบครวัให้เข้มแข็ง และชุมชนเป็นเมอืง 

น่ำอยู่ยิ่งขึ้น

วิสัยทัศนก์ารพัฒนา
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

developMent

vision
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 ท่ำนพ่อแม่พีน้่องประชำชนชำวเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมทีเ่คำรพรกั กระผม นายวนั เมฆอคัค ีนำยกเทศมนตรี

ต�ำบลบ้ำนแหลม ส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุ ทีพ่ระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระรำชทำนต่อ

พสกนกิรชำวไทย พระองค์ทรงเป็นพระมหำกษตัรย์ิทีพ่รัง่พร้อมด้วยทศพศิรำชธรรม ทรงพระรำชทำนควำมช่วยเหลอื 

บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขประชำรำษฎร ด้วยพระอัจฉริยภำพ เปี่ยมด้วยพระปรีชำญำณน�ำมำซึ่งกำรพัฒนำและกำรยก

ระดับคุณภำพชีวิตให้แก่ปวงชนชำวไทย พสกนิกรของพระองค์ให้มีควำมสุขมำยำวนำน

 ข้ำพเจ้ำขอเจริญรอยตำมพระยุคคลบำทสืบสำนพระรำชปณิธำน ตลอดจนปฏิบัติตำมพระบรมรำโชวำท  

ที่พระองค์ทรงพระรำชทำนไว้ เพื่อน�ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน สะท้อนปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชน ช่วยเหลอืแก้ไข มุง่มัน่เดนิหน้ำท�ำงำนสร้ำงควำมสขุและรอยยิม้ให้กบัพ่อ แม่ พี ่น้องประชำชนชำวเทศบำล

ต�ำบลบำ้นแหลมทุกท่ำน

(นายวัน เมฆอัคคี)

นำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลม

สารจาก
นายกเทศมนตรี
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(นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์)

รองนำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลม

สารจาก
รองนายกเทศมนตรี
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 ก่อนอืน่ผมต้องขอขอบคณุพีน้่อง ลงุป้ำ น้ำอำทกุท่ำนทีร่กัและเคำรพ ทีใ่ห้ควำมร่วมมอืในกำรมส่ีวนร่วม 

และขบัเคลือ่นกำรท�ำงำนของเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมของเรำให้มคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ และพฒันำไปในทกุ ๆ  ด้ำน

จนเป็นทีย่อมรบัของท้องถิน่ข้ำงเคยีง แต่เรำยงัมภีำรกจิทีจ่ะต้องท�ำร่วมกนัอกีมำกมำย เพือ่ก่อให้เกดิกำรพฒันำ 

ภำยใต้ควำมต้องกำรของพ่ีน้องประชำชน ผมและคณะผู้บริหำรตระหนักอยู่เสมอว่ำจะปฏิบัติหน้ำท่ีให้ดีท่ีสุด 

ตั้งใจแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนชำวต�ำบลบ้ำนแหลมของเรำให้ดีที่สุด ให้เจริญ

ก้ำวหน้ำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล คือ

บริหำรด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

 ผมหวังว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนในโอกำสต่อไป เพรำะเรำสัญญำว่ำเรำจะเดินไปด้วยกัน  

เพื่อพัฒนำบ้ำนแหลมของเรำ อันจะน�ำไปสู่ “บ้านแหลม เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
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สารจาก
รองนายกเทศมนตรี
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 สวัสดีครับ พี่น้องประชำชนชำวเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมที่เคำรพรักทุกท่ำน กำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี 

2559 ฉบับนี้ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ และน�ำเสนอผลงำนกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ที่ผำ่นมำ ภำยใต้ควำม

ร่วมมือของทุกภำคส่วน ผมขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมกันพัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำร

ระดมควำมคิดเห็น และน�ำแนวทำงไปปฏิบัติ ท�ำให้เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมมีกำรพัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง ทั้งด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปกำร ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรพัฒนำท้องถ่ินของเรำให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำง

ยั่งยืนต่อไป

(นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์)

รองนำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลม

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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 เอกสำรรำยงำนกิจกำรเทศบำลต�ำบลบำ้นแหลม เป็นเอกสำรที่เทศบำลจัดท�ำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำว่ำเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมภำยใต้กำรน�ำของท่ำนนายกวัน เมฆอัคคี นำยกเทศมนตรี

ต�ำบลบ้ำนแหลมได้ท�ำอะไรไปบ้ำง เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชำชนบ้ำนแหลมมำกน้อยเพียงไร เพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้อง

ประชำชนได้ติดตำมตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำน

 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม ณ ปัจจุบัน เป็นเมืองเส้นทำงเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวที่จะผ่ำนไปยังแหล่งท่องเที่ยว

ที่ส�ำคัญทั้งในตัวจังหวัดเพชรบุรี หำดเจ้ำส�ำรำญ หำดชะอ�ำ ซึ่งตลอดเส้นทำงตั้งแต่ต�ำบลบำงตะบูนมีควำมน่ำสนใจ 

ต่อเนื่อง เนื่องจำกเป็นพื้นที่ชำยฝั่งทะเล ในเขตเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมเป็นเส้นทำงบังคับที่ต้องวิ่งผ่ำน เทศบำลต�ำบล

บ้ำนแหลมมีควำมตระหนักในควำมส�ำคัญของพื้นที่ ที่มีกำรปรับตัวเป็นเส้นทำงเศรษฐกิจแต่มิได้หมำยควำมเพียงจะให้

เขตเทศบำลต  

ชิม ช้อป แชะที่ดี เมืองบ้ำนแหลมมีศักยภำพด้ำนอำหำรทะเลสด อำหำรทะเลแปรรูป ขนมหวำนอร่อย มีวัดส�ำคัญ  

ศำลเจ้ำเก่ำแก่ที่เป็นที่เคำรพนับถือของคนบ้ำนแหลมสืบทอดกันมำ อีกทั้งวิถีชีวิตเมืองทะเลของคนบ้ำนแหลม สิ่งตำ่ง ๆ  

เหล่ำน้ี หำกได้มีกำรต่อยอดกำรปรับปรุงพัฒนำที่เหมำะสม คนในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกัน ดิฉันเชื่อมั่นว่ำบ้ำนแหลม 

จะไม่เป็นแค่ทำงผ่ำน แต่จะเป็นด่ำนชมิ ช้อป แชะของนกัท่องเทีย่วทัง้ขำไปและขำกลบั ไม่อยำกให้โอกำสด ีๆ  อย่ำงนีต้้อง

ผ่ำนเลยไป เรำมำร่วมมือร่วมใจกันนะคะ เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมพร้อมจะเป็นก�ำลังหลักค่ะ ขอเพียงให้คนบ้ำนแหลม

ช่วยเป็นก�ำลังเสริมให้นะคะ

สารจาก
ปลัดเทศบาล

ANNUAL REPORT 2016
Banlaem Municipality

(นางปิ่นทอง ศรจังหวัด)

ปลัดเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม
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คณะผู้บริหาร
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

MunicipaladMinistrators
BanlaeM Municipality

นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุเทพ บุตรฉุย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์
รองนายกเทศมนตรี

นายวัน เมฆอัคคี
นายกเทศมนตรี

นายสมนึก กิ่งแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
สภา[council]

BanlaeM Municipality

นายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ

นางเยาวดี แสงจันทร์
ประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นายจรัส ประสงค์เงิน
รองประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

สมาชิกสภา
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

MeMBerscouncil
BanlaeM Municipality

เขต 1

MeMBerscouncil
BanlaeM Municipality

สมาชิกสภา
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
เขต 2

นายเฉลิมพล อ่อนนุ่ม นายรุ่งเรือง มงคลนายคมเดช จงพุทธรักษา

นายชุติเทพ โป๊ยกั๊ก นายช�านาญ หอศิวาลัยนายอรรถพล นุชนิยม นางสาวรุ่งระวี สรรค์หาสุข

นายวิชงค์ เลี่ยนชอบ
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ส่วนราชการ
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
BanlaeM Municipality

นางปิ่นทอง ศรจังหวัด
ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นางสมทรง หนังสือ
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

นายสมนึก โกญจนวรรณ
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

นายอนุชา ลีอร่าม
รองปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

นางศิณัฐชญา ทัศนากัณฑ์
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายชาตรี อภิชาตภักดี
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้า

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม010



นายณัฏฐพล บุตรน�้าเพชร
ประธานชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา

นายเอนก เขียวประเสริฐ
ประธานชุมชนวัดต้นสนพัฒนา

นายบุญยง นิ่วบุตร
ประธานชุมชนประมงเจริญพัฒนา

นายเรืองฤทธิ์ กล่อมทรัพย์
ประธานชุมชนบ้านในพัฒนา

นางอ�าไพ ทวีสุข
ประธานชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา

นายพัทธนันท์ เกียรติอุบลวงศ์
ประธานชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี

นายส�าราญ รักดี
ประธานชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา

นายค�านึง พิทยบ�ารุง
ประธานชุมชนบ้านกลางสามัคคี

นางสรัญญา ผิวผ่อง
ประธานชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา

ผู้น�าชุมชน
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

leaderscoMMunity
BanlaeM Municipality
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การบริหารงาน
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
 โดยรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชนเพ่ือน�ำมำท�ำ

แผนพัฒนำเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมให้ประชำชน

ได้รับผลประโยชน์ในกำรพัฒนำเทศบำลอย่ำงเต็ม

ประสิทธิภำพ

ส่งเสริมด้านการศึกษา
 มีกำรส่งเสริมเรื่องส่ือกำรเรียนกำรสอนให้มี

ประสิทธิภำพ สนับสนุนงบประมำณช่วยเหลือเรื่อง

ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนที่ยำกจน รวมถึงอุปกรณ์

กำรเรียนแก่สถำนศึกษำในเขตเทศบำลและพื้นที่

ข้ำงเคียง ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ  

ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนรู้ของคณะอำจำรย์

และครูผู้สอนในกระบวนกำรเรียนรู้แบบใหม่เพื่อ

ถำ่ยทอดต่อเยำวชน

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน
 มีกำรสนับสนุนในกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค

และโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคมให้สะดวกขึน้  

ด้ำนควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชำชน 

ทั้งแสงสว่ำง ไฟฟ้ำ ประปำ ให้สะดวกสบำยทั้งเขต

เทศบำล รวมถงึกำรปรบัปรงุภมูทิศัน์ในเขตเทศบำล

ให้เกิดควำมสวยงำม

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 กำรจัดกำรด ้ำนขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล  

สร้ำงจิตส�ำนึกต่อประชำชนให้ตระหนักถึงปัญหำ

ด้ำนสิง่แวดล้อม ให้ประชำชนมส่ีวนร่วมกับหน่วยงำน 

รำชกำร และองค์กรภำคประชำชน และศึกษำ

ควำมเหมำะสมเกี่ยวกับกำรก�ำจัดขยะอย่ำงถูกต้อง 

ตำมหลักวิชำกำรเกี่ยวกับกำรก�ำจัดขยะ

ดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 มีกำรส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ 

ผู้ป่วยเอดส์ จัดโครงกำรรณรงค์เยำวชนต่อต้ำน 

ยำเสพตดิ ส่งเสรมิกำรออกก�ำลงักำย ทกัษะเกีย่วกบั 

กำรออกก�ำลงักำยชนดิต่ำง ๆ  และส่งเสรมิด้ำนกำรกฬีำ

ภำยในและกีฬำระดับจังหวัด ให้ทักษะเกี่ยวกับกีฬำ 

มีบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำน มีกำรส่งเสริม 

สขุภำพโดยจดัให้มสีถำนทีอ่อกก�ำลงักำย ทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ

ด้านเศรษฐกิจ
 มีกำรส่งเสริมอำชีพของประชำชนในท้องถิ่น 

มกีำรต่อยอดสนิค้ำทีป่ระชำชนด�ำเนนิกำรในรปูแบบ 

ของหนึง่ต�ำบลหนึง่ผลติภณัฑ์ จดัโครงกำรฝึกอบรม 

อำชพีให้ประชำชนโดยมุง่เน้นกำรเรียนรู้น�ำไปสูก่ำร 

ปฏบิตัไิด้จรงิ กำรแปรรปูผลติภณัฑ์หรอืวสัดทุีห่ำได้ 

จำกท้องถิ่น เช่น อำหำรทะเล และส่งเสริมกลุ่ม

เกษตรกรผู้เล้ียงหอย ผู้ท�ำกำรประมงด้ำนวัสด ุ

และอุปกรณ์ท�ำกิน

พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
 มีกำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนงบประมำณในกำร

จัดงำนประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมำ

ของท้องถิ่น และจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เยำวชน

นโยบาย
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ที่ตั้ง
  เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอ
บ้ำนแหลม จงัหวดัเพชรบุร ีห่ำงจำกอ�ำเภอเมืองประมำณ 
15 กิโลเมตร โดยอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 
ระยะทำงประมำณ 140 กิโลเมตร ตำมเส้นทำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ถนนเพชรเกษม  
และตำมเส้นทำงถนนพระรำม 2 เข้ำสู่ต�ำบลย่ี
สำร-บำงตะบูน ระยะทำงประมำณ 19 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่
 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมมีพื้นที่ 5.23 ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ 3,268 ไร่ มีสภำพเป็นที่ 
รำบลุ่มและที่รำบชำยฝั่งทะเล มีแม่น�้ำเพชรบุรี 
ไหลผ่ำนชมุชนจำกทำงตะวนัตกไปตะวนัออกสูท่ะเล
ที่ปำกอ่ำวบ้ำนแหลม
อาณาเขต
 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม มอีำณำเขตตดิต่อกบั
พื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อบต.บ้ำนแหลม
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  อบต.บ้ำนแหลม
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อบต.บ ้ำนแหลม 
         จดทะเลอ่ำวไทย
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อบต.บ้ำนแหลม
เขตการปกครอง
 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมมีพื้นที่เขตปกครอง  
1 ต�ำบล 9 ชมุชน ได้รบักำรยกฐำนะจำกสขุำภบิำล
เป็นเทศบำลเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2542
ลักษณะภูมิประเทศ
 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่รำบลุ ่มและที่รำบชำยฝั ่งทะเล พื้นดินมี
ลักษณะเป็นดินเลนและป่ำชำยเลน พ้ืนที่ทำงด้ำน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดทะเลอ่ำวไทย
ลักษณะภูมิอากาศ
 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม อยูต่ดิอ่ำวไทยจงึได้รบั 
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูฝน  
ซึ่งมีผลท�ำให้ฝนตกชุก และอิทธิพลจำกลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนำว จึงท�ำให้มี
อำกำศหนำวเยน็ในช่วงเวลำดงักล่ำว สำมำรถแบ่ง
ฤดูกำลออกเป็น 3 ฤดู คือ

 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม-เมษำยน
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม-พฤศจิกำยน
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวำคม-กุมภำพันธ์
ประชากร
 จำกหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร ณ เดือนตุลำคม 2558 
ของส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง เทศบำล
ต�ำบลบ้ำนแหลมมีจ�ำนวนประชำกรรวม 12,451 คน  
แบ่งเป็น ชำย 5,995 คน, หญิง 6,456 คน
 จ�ำนวนครัวเรือน 4,037 ครัวเรือน
ลักษณะการประกอบอาชีพ
 พืน้ทีเ่ทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมอยูต่ดิกบัทะเลอ่ำวไทย ท�ำให้
ประชำกรส่วนใหญ่มอีำชพีกำรท�ำประมง รบัจ้ำง อตุสำหกรรม
ในครัวเรือน ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ และพนักงำน
ในองค์กรเอกชน
ลักษณะชุมชนในท้องถิ่น
 ชุมชนในเขตเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม เป็นชุมชนที่ตั้งขึ้น 
ตำมนโยบำยของกรมกำรปกครอง (เดิม) ที่ก�ำหนดให้ 
เทศบำลฯ ส่งเสริมให้ประชำชนในเขตเทศบำลฯ ซึ่งแบ่งเป็น
ชมุชนได้มกีำรรวมกลุม่เพือ่ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท�ำ ร่วมกนัแก้ไข 
ปัญหำของกลุม่ในรูปแบบของชุมชนย่อย ซ่ึงอำจแบ่งตำมสภำพ
พื้นท่ี หรือกำรรวมกลุ่มตำมสังคม โดยจัดให้มีแกนน�ำชุมชน
ในรูปของคณะกรรมกำรชุมชนเป็นผู้บริหำรงำน และมีชุมชน
จ�ำนวน 9 ชุมชน ดังนี้
 1. ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนำ
 2. ชุมชนวัดต้นสนพัฒนำ
 3. ชุมชนบำ้นกลำงสำมัคคี
 4. ชุนชนบำ้นในพัฒนำ
 5. ชุมชนศำลเจ้ำกวงกงพัฒนำ
 6. ชุมชนยำ่นซื่อพัฒนำ
 7. ชุมชนวัดลักษณำรำมสำมัคคี
 8. ชุมชนประมงเจริญพัฒนำ
 9. ชุมชนศำลเจ้ำฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนำ

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
สภาพทั่วไปของ
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เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ANNUAL REPORT 2016

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 การพัฒนาด้านศาสนา
 ศิลปวัฒนธรรม
 จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านกระบวนการ
 บริหารจัดการที่ดีในองค์กร

และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

การพัฒนาด้าน 
 การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้าน
การวางแผนและการส่งเสริม
 การลงทุนพาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

7
1

5 6 7

2 3 4

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม014



1.	แนวทางการพฒันา	ปรบัปรงุ	และบ�ารุงรกัษาถนน	สะพาน	ทางเท้า	
	 ท่อระบายน�า้
2.	แนวทางการพัฒนาแหล่งน�้า	และประปาในหมู่บ้าน
3.	แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

1ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Message froM the Municipal clerk

ANNUAL REPORT 2016
Banlaem Municipality 15



การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ANNUAL REPORT 2016

Banlaem Municipality

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ตรอกเรือจ้าง หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากสะพานข้ามคลองตลาดเก่าถึงสุดซอย หมู่ที่ 3

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน�า้ ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4

ก่อนท�า

ก่อนท�า

ขณะท�า

ขณะท�า

เสร็จแล้ว

เสร็จแล้ว

ก่อนท�า ขณะท�า เสร็จแล้ว

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม16



โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน�า้ ค.ส.ล.
ซอยเอกศักดิ์ หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยข้างอู่รวมยนต์ หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล, พร้อมรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยบ้านป้ายุพิน หมู่ที่ 7

ก่อนท�า ขณะท�า เสร็จแล้ว

ก่อนท�า ขณะท�า เสร็จแล้ว

ก่อนท�า ขณะท�า เสร็จแล้ว
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โครงการสร้างราวกันตก 
คลองหลังโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)  หมู่ที่ 7

ก่อนท�า ขณะท�า เสร็จแล้ว

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าข้ามคลองตลาด 
ระหว่างซอยเทศบาล 13/3 ถึงซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน�า้ ค.ส.ล. บริเวณหน้าโบสถ์วัดลักษณาราม 
ถึงคลองข้างโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)  หมู่ที่ 7

ก่อนท�า ขณะท�า เสร็จแล้ว

ก่อนท�า ขณะท�า เสร็จแล้ว

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ANNUAL REPORT 2016

Banlaem Municipality

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม18



โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกถนนทางหลวงชนบท 
หมายเลข 2021 ตัดกับทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข พบ.ถ11-001 (สามแยกตลาดกิ่งแก้ว) หมู่ที่ 7 

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณของมูลนิธิ Safer Roads Foundation

โครงการบ�ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและบริเวณเททิ้งขยะมูลฝอย

โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล

ANNUAL REPORT 2016
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1.	แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.	แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.	แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย	รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
	 ยาเสพติดและโรคติดต่อ
4.	แนวทางส่งเสริมกีฬานันทนาการทุกระดับ
5.	แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคม
6.	แนวทางปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อาศัย

2ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

Message froM the Municipal clerk

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม20



โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจ�าปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

โครงการนิทานหรรษา
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

ANNUAL REPORT 2016
Banlaem Municipality 21



โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม22



โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
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โครงการจัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเล็ก
นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิด

โครงการอบรมพ่อแม่ นักเรียน และผู้ปกครอง ประจ�าปี 2559 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 

มีผู้ปกครองน�านักเรียนมาร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม24



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
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โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To be numbeR one

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม26



โครงการรวมพลคน To Be ท�าดีเพื่อพ่อ

	 	 วันที่	 3	 ธันวาคม	 2558	นายวัน เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลมได้น�าคณะผู้บริหาร	 
สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 จัดกิจกรรม	 รวมพล 
คน	 TO	BE	 ชวนน้องเยาวชนท�าดี	 ถวายพ่อหลวง	 โดยมี	นายศรีธรรม ราชแก้ว	นายอ�าเภอบ้านแหลม	 
เป็นประธานพิธีเปิด

ANNUAL REPORT 2016
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โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล

โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม28



โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข
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โครงการควบคุมพาหะน�าเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจ�าปี 2559

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม30



โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา
รอบคัดเลือก ภาคกลาง และการประกวดวงเมโลเดียน ระดับประเทศ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
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โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ

  นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะในการเล่น
กีฬาประเภทต่าง	ๆ		(ภาคฤดูร้อน)	โดยมีกีฬาฟุตซอล	ระหว่างวันที่	21-25	มีนาคม	2559	ณ	สนามกีฬา
โรงเรยีนเทศบาลวดัลกัษณาราม	(สมทุรราษฎร์วทิยาคาร)	และเปิดอบรมการว่ายน�า้	ระหว่างวนัที	่28	มนีาคม- 
1	เมษายน	2559	ณ	สระว่ายน�า้โรงเรียนวัดในกลาง

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม32



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจ�าป ีพ.ศ. 2559

	 	 งานวันเด็กแห่งชาต	ิ 2559	นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	พร้อมคณะผู้บริหาร	
สมาชิกสภาเทศบาล	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี	 2559	 ภายในงาน 
มีการแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 มีการจับฉลากมอบของขวัญ 
และเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
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1.	แนวทางรกัษาความสงบเรยีบร้อย	และความปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิ
2.	แนวทางจัดหาวัสดุ	อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.	แนวทางส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกัน 
	 อาชญากรรม	และบรรเทาสาธารณภัย

3ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม34
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม36



โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน
ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ANNUAL REPORT 2016
Banlaem Municipality 37



1.	แนวทางส่งเสริมการผลิตผัก	ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค
2.	แนวทางสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
3.	แนวทางสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด	 ไม่เป็นอันตราย 
	 ต่อ	สภาพแวดล้อม
4.	แนวทางควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
5.	แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ
6.	แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ทางเลือกด้านประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	 
	 ควบคู่กับ	การส่งเสริมตลาดนัดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา	 นันทนาการ	 และสร้าง 
	 ความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลัก	(ทะเล	ป่า	เขา)
7.	แนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
8.	แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

4ยุทธศาสตร์ที่

การพฒันาด้านการวางแผนและการส่งเสรมิการลงทนุ
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

Message froM the Municipal clerk

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม38



โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

	 เมือ่วนัที	่21	มถินุายน	2559	นายวัน 

เมฆอคัค ีนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม 

เป ็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ 

ระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ ่มสตรี 

ในเขตเทศบาล	 ประจ�าปี	 2559	 เพื่อ 

ส่งเสริมวิชาชีพ	 ให้ความรู้และทักษะ 

ในอาชีพต่าง	ๆ	ได้มีความรู้	น�าไปปฏิบัติ

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และสามารถน�าไป

เป็นอาชีพหลกั	หรอือาชีพเสรมิเพือ่สร้าง

รายได้แก่ครอบครัว	ทั้งยังใช้เวลาว่างให้

เกดิประโยชน์	เป็นการร่วมกนัคดิร่วมกนัท�า 

ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
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1.	แนวทางการสร้างจิตส�านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
	 และสิ่งแวดล้อม
2.	แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.	แนวทางบ�าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.	แนวทางศกึษาวจิยัเชงิปฏิบตัใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
5.	แนวทางจัดระบบบ�าบัดน�้าเสีย
6.	แนวทางการจัดการขยะ
7.	แนวทางป้องกันอุทกภัย
8.	แนวทางพัฒนาภูมิทัศน์	 สิ่งแวดล้อมเมือง	 แม่น�้าสายหลัก	 และแหล่งน�้า 
	 ธรรมชาติ
9.	แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Message froM the Municipal clerk

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม40



โครงการรักบ้านแหลมรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร

โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
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รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม42

โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี
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โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล



1.	แนวทางส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณ	ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.	แนวทางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต	ิ 
	 และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

6ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

Message froM the Municipal clerk

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม44
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โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร



 นายวัน เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม	 พร้อม

คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงาน 

และพนักงานครูเทศบาล	 ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 

ประจ�าปี	2559	โดยมีกิจกรรมสรงน�้าพระพุทธรูป	และรดน�า้ขอพร 

ผู้สูงอายุ	 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ 

คงอยูส่บืไป	พร้อมทัง้มบีรกิารตรวจสขุภาพผูส้งูอายทุีเ่ข้าร่วมโครงการ

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม46

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ 
ประจ�าปี 2559
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โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�าปี 2559



รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม48

 นายศรีธรรม ราชแก้ว	 นายอ�าเภอ

บ้านแหลม	 เป ็นประธานเปิดงานฉลอง

เทศกาลตรุษจีน	 ประจ�าปี	 2559	 โดยม	ี

นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบล

บ้านแหลม	 พร้อมคณะผู ้บริหาร	 สมาชิก

สภาเทศบาล	ฯ	พ.ต.อ.ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์  

ผกก.สภ.บ้านแหลม	 และคณะกรรมการ

ชาวจีนอ�าเภอบ้านแหลมร่วมให้การต้อนรับ	

และผัดหมี่ซ่ัวกระทะยักษ์	 ในงานประเพณ ี

วันตรุษจีน	 ประจ�าปี	 2559	ณ	 วัดต้นสน

อ�าเภอบ้านแหลม	เมื่อ	7	กุมภาพันธ์	2559

โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจ�าปี 2559 
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจ�าปี 2559



รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม50

โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจ�าปี 2559
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2558 
	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	 ประจ�าปี	 2558	 โดยจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ 

ณ	วัดต้นสน	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี



1.	แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

2.	แนวทางปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

3.	แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้	และสถานที่ปฏิบัติงาน

4.	แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

5.	แนวทางส่งเสริมความรู้	ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

6.	แนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้

7.	แนวทางปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์

7ยุทธศาสตร์ที่

การพฒันาด้านกระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม52
MESSAGE FROM THE MUNICIPAL CLERK
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (5 ธันวามหาราช)

	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ร่วมพิธี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

5	 ธันวาคม	 2558	 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม54
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี )
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท�าแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท�าแผนชุมชน

ประจ�าปีงบประมาณ 2559

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 จัดการประชุม

ประชาคมเพื่อจัดท�าแผนชุมชน	 ประจ�าปีงบประมาณ	

2559	 โดยคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา	 หัวหน้าส่วน

ราชการเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ร่วมรบัฟังความคิดเหน็	 

และปัญหาความต้องการของประชาชน	 พร้อมทั้งให้ 

ค�าปรกึษา	แนะน�าประชาชนในการให้บรกิารด้านต่าง	ๆ

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม56
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โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
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โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชนในการจัดประชุมผู้บริหารพบแกนน�าชุมชน

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม58
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ยุทธศาสตร์
ที่

ประเด็น
พอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ
พอใจ 

คิดเป็นร้อยละ
ไม่พอใจ 

คิดเป็นร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23.27 65.42 11.63

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

24.43 64.68 10.84

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

27.14 62.87 9.92

4. การพัฒนาด้านการวางแผน	การส่งเสริม
การลงทุน	พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

21.67 65.62 11.6

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28.23 63.14 8.6

6. การพัฒนาด้านศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	
จารีตประเพณ	ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

29.36 65.00 5.64

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์การ	และการมีส่วนร่วมของประชาชน

24.34 68.87 6.8

 สรปุภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกด้านและทุกยุทธศาสตร์ 
ของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม คือ

 1. ประชาชนมีความพอใจมาก ร้อยละ 27.00

 2. ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ 63.38

 3. ประชาชนไม่พอใจ ร้อยละ 9.61

สรุปความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นร้อยละ

ดังต่อไปนี้
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สถานะการคลังของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
ประเภทรายรับของแต่ละประเภท

ประเภทรายรับ รับจริง ปี 2557 รับจริง ปี 2558 รับจริง ปี 2559

1. รายได้ที่น�ามาตั้งจ่ายงบประมาณ (รวม)

1.1 รายได้จัดเก็บเอง	(รวม) 4,536,956.00 5,752,963.21 4,818,434.77

1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 41,203,620.36 44,588,674.60 46,811,799.49

1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล	(รวม) 25,413,649.00 25,098,500.00 26,300,606.00

2. รายได้ที่มิได้น�ามาตั้งจ่ายงบประมาณ

2.1 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	(รวม) 22,066,138.36 27,463,537.64 24,896,054.45

2.2 รายรับพิเศษ	(รวม) - - -

รวมรายรับจริง 93,220,363.71 102,903,675.45 102,826,894.71

จ�าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย จ่ายจริง ปี 2557 จ่ายจริง ปี 2558 จ่ายจริง ปี2559

1. จ่ายจากงบกลาง 20,463,733.64 22,122,833.98 23,280,389.81

2. หมวดเงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,796,061.00 2,727,360.00

3. หมวดเงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า) 18,467,625.55 23,101,670.94 27,327,510.84

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,721,603,92 22,285,455.25 21,634,661.68

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,046,997.71 1,020,247.68 1,087,797.10

6. หมวดเงินอุดหนุน 4,905,000.00 4,872,240.00 4,681,400.00

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,287,114.10 24,141,879.00 18,889,332.53

8. หมวดรายจ่ายอื่น 3,478,538.75 - -

รายจ่าย (รวม) 85,218,933.67 100,340,387.85 99,628,451.96

ประเภทรายจ่ายและสถิติรายจ่ายของแต่ละประเภท

MESSAGE 
FROM THE 
MUNICIPAL 
CLERK

รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม60
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หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน  2 145,660,732.57

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 รายจ่ายค้างจ่าย	 5	 27,377,954.53

	 	 เงินรับฝาก	 6	 1,341,918.78

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  28,719,873.31

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้เงินสะสม	 	 116,760.00

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  116,760.00

 รวมหนี้สิน  28,836,633.31

เงินสะสม

	 เงินสะสม	 7	 68,210,277.55

	 เงินทุนส�ารองเงินสะสม	 	 41,509,273.72

 รวมเงินสะสม  109,719,551.27

รวมหนี้สินและเงินสะสม  138,556,184.58

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้อ�านวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล

ต�าบลบ้านแหลม 

นายกเทศมนตรี

ต�าบลบ้านแหลม
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รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม62

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบ�ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ รางระบายน�้า ฯลฯ

1. โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมราง
ระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	ซอยข้างอู่รวมยนต์	
หมู่ที่	7

/ กันเงิน
(ก่อหนี้)

1,135,800.- 719,000.-

2. โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมราง
ระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	ซอยตรอกเรือจ้าง	
หมู่ที่	2

/ 103,000.- 103,000.-

3. โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	ซอยแยกจาก
ถนนหน้าศาลเจ้าฮุดโจ๊ว	หมู่ที่	10

/ กันเงิน 1,163,900.-

4. โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	จากสะพาน
ข้ามคลองตลาด	สุดซอย	หมู่ที่	3

/ 726,500.- 670,000.-

5. โครงการก่อสร้างสะพานเดินทางเท้าข้าม
คลองตลาด	ระหว่างซอยเทศบาล	13/3-ซอย
เทศบาล	24	หมู่ที่	4

/ 191,400.- 135,000.-

6. โครงการปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.	ถนนคันกั้น 
น�้าเค็ม	หมู่ที	่5	(โอนเปลี่ยนแปลงรายการใหม่	
เป็นโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน	ค.ส.ล.	
พร้อมรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	ซอยเอกศักดิ	์ 
หมู่ที	่6)

/ 322,200.- 307,000.-

7. โครงการปรับปรุง	ขอบฝาระบายน�า้	ค.ส.ล.	
รูปตัวยูซอยเทศบาล	25	หมู่ที	่4

/ 414,800.- 414,000.-

8. โครงการปรับปรุงรางระบายน�า้	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	
พร้อมฝารางระบายน�า้	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	
บริเวณหน้าโบสถ์วัดลักษณาราม	ถึงคลองข้าง
โรงเรียนวัดลักษณาราม	หมู่ที่	7

/ 181,900.- 180,000.-

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2559
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

9. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก	
คอนกรีต	ถนนทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน	
หมายเลข	3176-3178	จากบริเวณหน้าวัด
ในกลาง-สามแยก	หมู่ที่	6

กันเงิน 1,966,400.-

10. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน	ค.ส.ล.	พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	ซอย
เทศบาล	10	หมู่ที่	7

กันเงิน 726,500.-

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัว
ยู	ซอยเทศบาล	17	หมู่ที่	2

/ 71,800.- 71,000.-

12. โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	ซอยบ้าน
นายอรรณพ	หมู่ที	่4

กันเงิน	
(ขยายเวลา)

715,500.-

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	
บริเวณปากซอยเทศบาล	3-เชิงสะพาน
วัดในกลาง	หมู่ที่	5

/ 200,000.- 199,000.-

14. โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	ในซอย
เทศบาล	5	หมู่ที่	6

/ 456,900.- 441,000.-

15. ก่อสร้างบันได	ค.ส.ล.	บริเวณสุดซอยเทศบาล	
6	หมู่ที่	6

กันเงิน	
(ขยายเวลา)

53,500.-

16. โครงการเสริมผิวถนน	ค.ส.ล.	พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	ซอยเทศบาล	
12	(ต่อของเดิม)	หมู่ที	่7

/ 134,600.- 133,000.-

17. โครงการเสริมผิวถนน	ค.ส.ล.	บ้านพี่น้อย	
หมู่ที่	7	

/ 173,700.- 173,000.-

18. โครงการเสริมผิวผนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมก่อสร้างรางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	
บริเวณหน้าบ้านนายพรสรร	นิยมค้า	หมู่ที	่8

กันเงิน
(ก่อหนี้)

1,179,200.- 1,177,000.-

19. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินเหมือง
สาธารณะ	หมู่ที	่8

/ 1,701,000.- 1,367,554.-

20. โครงการเสริมผิวถนน	ค.ส.ล.	พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน�้า	ค.ส.ล.	รูปตัวยู	ซอยคานเรือ
โกหน่วย	หมู่ที	่10

กันเงิน	
(ขยายเวลา)

999,300.-
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เทศบาลต�าบลบ้านแหลม64

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1.2 พัฒนาแหล่งน�้า และระบบประปาหมู่บ้าน

1. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดิน
คลองหลังวัดศีรษะคาม	หมู่ที่	4

กันเงิน 1,743,900.-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียน	
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

/ 150,000.-

แนวทางที่ 2.2 พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

1. โครงการเข้าค่ายลูกเสือส�ารองโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณารามฯ

/ 5,000.-

2. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	
ประจ�าปีการศึกษา	2558	
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

/ 20,000.- 13,060.-

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน	โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

/ 20,000.-

4. โครงการนิทานหรรษา	
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

/ 2,000.- 1,950.-

5. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

/ 8,300.- 8,298.-

6. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย

/ 20,000.- 17,765.-

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย / 6,500.- 6,450.-

8. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระเบียบ	คิดสร้างสรรค์	
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสต	ิสมเหตุสมผล

6,000.- 6,000.-

9. โครงการจัดอบรมบุคลากรผู้ดูแลเด็กเล็ก / 50,000.-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

10. โครงการสานฝันเพื่อการศึกษาในอนาคต / 50,000.-

11. โครงการจัดอบรมพ่อ	แม	่ผู้ปกครองเด็กเล็ก / 30,000.- 20,355.-

12. โครงการกีฬาอนุบาล	ประจ�าปี	2559 / 70,000.-

13. ค่าใช้จ่ายในการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

/ 30,000.-

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา	(โอนลด	4,460,000.-บาท	
ตั้งเป็นรายการใหม	่เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต	โอน
เพิ่ม	100,000.-	บาท	เป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)

/ 7,350,520.- 2,851,035.-

แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ (เช่น โรคเอดส์ วัณโรค ฯลฯ)

1. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

/ 20,000.-

2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานเพชรบุรีดีจัง / 20,000.-

3. โครงการเข้าร่วมกิจกรรม	
To Be Number One

/ 50,000.- 1,695.-

4. โครงการรวมพล	คน	To	Be	ท�าดี	เพื่อพ่อ / 100,000.- 86,680.-

5. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล

/ 80,000.- 29,481.-

6. โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ / 330,000.- 228,440.-

7. โครงการฝึกอบรม	และพัฒนาศักยภาพ	อสม. / 300,000.-

8. โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้าน
สาธารณสุข

/ 150,000.- 122,705.-

9. โครงการควบคุมพาหะน�าเชื้อก่อโรคและ 
โรคติดต่อในชุมชน

/ 30,000.- 24,685.-

แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมกีฬานันทนาการทุกระดับ

1. โครงการทัศนศึกษาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

/ 200,000.-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

2. โครงการกีฬาสายสัมพันธ์	อบต.-เทศบาล
ต�าบลบ้านแหลม	ประจ�าปี	2559

/ 100,000.-

3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน
และภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด

/ 100,000.- 91,602.-

4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
บ้านแหลมคัพ	ประจ�าปี	2559

/ 130,000.- 26,190.-

5. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่น
ไทคัพ

/ 50,000.-

6. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลาง
และการประกวดวงเมโลเดียน
และระดับประเทศ

/ 80,000.- 52,800.-

7. โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภท
ต่าง	ๆ

/ 30,000.- 29,700.-

8. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	
เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

/ 150,000.- 140,561.50.-

แนวทางที่ 2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	(เขตเมือง)	
เพื่อให้การจัดท�าแผนพัฒนา	3	ปี	
(พ.ศ.	2560-2562)

/ 50,000.- 27,490.-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน

/ 30,000.- 29,996.69

2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงเรียน

/ 25,000.- 23,88060

3. โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ทางถนนด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

/ 25,000.- 18,594.80

������������������ 2559_52-80_OK.indd   66 20/10/2560   11:17:56



ANNUAL REPORT 2016
Banlaem Municipality 67

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางเผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางที่	4.5	พัฒนาและส่งเสริมให้กับประชาชนทุกระดับ

1. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนและ
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

/ 50,000.- 34,572.72

ยุทธศาสตร์ที่	5	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

แนวทางที่ 5.1 สร้างจิตส�านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการรักบ้านแหลมรักษ์สิ่งแวดล้อม / 50,000.- 47,309.-

2. โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น�า้เพชรบุรี / 150,000.- 102,865.-

3. โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร / 60,000.- 29,030.-

4. โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล

/ 70,000.- 58,285.-

ยุทธศาสตร์ที่	5	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

แนวทางที่ 5.8 พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง แม่น�้าสายหลัก และแหล่งน�า้ธรรมชาติ

1. โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู	่ชุมชนน่าอยู่ / 50,000.- 18,500.-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร / 20,000.- 13,975.-

2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชน	
ประชาชน

/ 30,000.-

3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธี
รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ	ประจ�าปี	2559

/ 250,000.- 103,795.-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

4. โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจ�าปี	2559

/ 50,000.- 9,240.-

5. โครงการจัดงานวันตรุษจีน	
ประจ�าปี	2559	

/ 200,000.- 143,535.-

6. โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	
ประจ�าปี	2559

/ 30,000.- 17,200.-

7. โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ	
ประจ�าปี	2559	

/ 30,000.- 30,000.-

8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	ครั้งที	่6	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

/ 200,000.-

9. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

/ 200,000.- 102,040.-

10. โครงการบวชกุลธิดาภาคฤดูร้อน / 10,000.-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางที่ 7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

1. โครงการวันเทศบาล / 40,000.-

แนวทางที่ 7.2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	ลูกจ้างประจ�า	
และพนักงานจ้าง	(จ่ายเป็นโครงการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	
ตั้งไว้เป็นเงิน	16,000.-	บาท)

/ 400,000.- 13,450.-

แนวทางที่ 7.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

1. โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน	ห้องกองช่าง	
กองการศึกษา	พร้อมโถง	ชั้น	3	
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

กันเงิน 801,000.-

2. โครงการปรับปรุงห้องท�างานของส�านักงาน
อาคาร	ศูนย์	อปพร.	
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

/ 151,000.- 150,000.-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
ได้

ด�าเนินการ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ไม่ได้
ด�าเนินการ

จ�านวน 
งบประมาณ

จากเทศบัญญัติ

จ�านวน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ด�าเนินการ

3. โครงการปรับปรุงรั้ว	ส�านักงานเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลมแห่งใหม่

กันเงิน 1,187,400.-

4. โครงการปรับปรุงห้องน�้าส�านักงานเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลม

/ 23,500.- 23,102.-

5. โครงการติดตั้งแผงกันนกบริเวณทางขึ้น-ลง
บันได	หน้าเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

/ 19,900.- 19,800.-

6. โครงการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
ประปา	(ภายในสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลฯ)

/ 20,000.- 20,000.-

แนวทางที่ 7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

1. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล	
กรมส่งเสริมฯ	จังหวัด	อ�าเภอ	ผู้บริหาร	
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

/ 50,000.-

2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	(5	ธันวามหาราช)

/ 200,000.- 187,700.-

3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
(12	สิงหามหาราชินี)	(โอนเพิ่ม	20,000.-)

/ 140,000.- 152,350.-

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท�าแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

/ 20,000.- 19,650.-

5. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล

/ 30,000.- 14,175.-

6. โครงการจัดประชุมชุมชนย่อยในเขตเทศบาล / 162,000.- 136,500.-

MESSAGE 
FROM THE 

MUNICIPAL 
CLERK

������������������ 2559_52-80_OK.indd   69 20/10/2560   11:17:57



รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม70

สรุปประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
ปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการใน

แผนพัฒนา 

3 ปี

โครงการที่

ได้รับการ

จัดสรรงบฯ 

ด�าเนินงาน

โครงการที่

ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ

โครงการที่

อยู่ระหว่าง

การด�าเนิน

การ

โครงการที่

อยู่ในแผน

แต่ไม่ได้

ด�าเนิน

โครงการที่

ได้รับการ

จัดสรรแต่ไม่

ได้ท�า

โครงการที่

ยกเลิก

1 67 46 11 34 19 - 1

2 98 52 39 - 39 15 -

3 8 3 3 - 5 - -

4 5 1 1 - 4 - -

5 13 7 5 2 6 - -

6 12 12 9 - 4 3 -

7 102 86 53 30 14 2 1

รวม 305 207 121 66 91 20 2

ยุทธศาสตร์

ที่

งบฯ ในแผน

สามปี

งบฯ ใน

เทศบัญญัติ

งบฯ ที่

ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ

งบฯ ที่อยู่

ระหว่าง

ด�าเนินการ

งบฯ ใน

แผนที่ยัง

ไม่ได้

ด�าเนินการ

งบฯ ที่ได้รับ

จัดสรรแต่

ไม่ได้

ด�าเนินการ

งบฯ 

โครงการ

ที่ยกเลิก

1. 49,152,800 16,640,200 6,244,328 11,966,000 275,150,000 - 322,200

2. 111,439,580 12,592,210 7,400,738 - 76,677,000 1,123,900 -

3. 3,360,000 80,000 72,472.09 - 3,280,000 - -

4. 3,722,500 50,000 34,572 - 3,672,500 - -

5. 23,710,000 1,030,000 255,989 645,000 22,470,000 - -

6. 2,240,000 1,140,000 742,250 - 180,000 240,000 -

7. 13,981,980 9,348,780 1,743,077 4,682,920 2,875,100 250,000 2,200,000

รวม 207,606,860 40,881,190 16,493,426 17,293,920 384,304,600 1,613,900 2,522,200

สรุปประเมินผลงบประมาณที่น�าไปใช้ในแผนพัฒนา
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ปี 2559
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ประกาศเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

	 ด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	 ได้ลงนามเห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2560	ของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	และนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม	ได้ลงนามใช้บังคบัเป็นเทศบัญญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี	2560	แล้ว	ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496	มาตรา	62	วรรค	3	แก้ไขเพิ่มเติม	โดยพระราช

บัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	12)	พ.ศ.	2546	โดยให้มีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จึงประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	มาเพื่อ

ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

......................................................................................................................
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ประกาศเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) และแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

 

	 ด้วยเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 (พ.ศ.	 2560-2563)	 ร่างแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ.	 2560-2562)	 และร่างแผนพัฒนาสามปี	 (พ.ศ.	 2559-2561)	 เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	 โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลมเรียบร้อยแล้ว	ในการประชุมครั้งที	่2/2559	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2559	

เพื่อน�าไปปฏิบัติ	และใช้เป็นกรอบในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	รวมทั้งวางแนวทาง	เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548	ข้อ	16	(4)	ข้อ	17	(4)	ข้อ	24	และข้อ	25	โดยนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

ได้อนมุตัร่ิางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา	(พ.ศ.	2560-2563)	ร่างแผนพฒันาสามปี	(พ.ศ.	2560-2562)	และร่างแผนพฒันา

สามปี	(พ.ศ.	2559-2561)	เพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	และประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวต่อไป

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

......................................................................................................................
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ประกาศเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

 

	 ด้วยเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้จัดท�าร่างแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลมสี่ปี	 (พ.ศ.	 2561-2564)	 โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลมเรียบร้อยแล้ว	ในการประชุมครั้งที	่5/2559	เมื่อวันที่	14	

ธันวาคม	2559	เพื่อน�าไปปฏิบัติ	และใช้เป็นกรอบในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	รวมทั้งวางแนวทาง	 เพื่อให้มี

การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจัดท�า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559	โดยนายกเทศมนตรีบ้านแหลมได้อนุมัติร่างแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลบ้านแหลมสี่ปี	(พ.ศ.	2561-2564)	และประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวต่อไป

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม

......................................................................................................................
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ส�านักปลดัเทศบาล กบักฎหมายทีค่วรรู้
สทิธิของประชาชนตามพระราชบัญญติั
ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ

	 สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ประชาชนสามารถท�าได้แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูล

ข่าวสารนัน้	โดยกฎหมายได้บญัญตัใิห้หน่วยงานของรฐัจะต้องเตรยีมข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามรายการท่ีกฎหมาย

ก�าหนดไว้ตามมาตรา	9	น�าไปรวมไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	เช่น	แผนงานโครงการ

และงบประมาณ	สญัญาสมัปทาน	สญัญาทีม่ลีกัษณะผกูขาดตดัตอน	ข่าวประกวดราคา	สอบราคาหรือผลการจดัซือ้จดัจ้างของ

หน่วยงานภาครัฐ	เป็นต้น

	 เมือ่ประชาชนได้สทิธเิข้าตรวจดแูล้ว	หากสนใจข้อมลูข่าวสารของราชการในเร่ืองใดกม็สีทิธิทีข่อส�าเนา	และขอให้รบัรอง

ส�าเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้	 การขอส�าเนาผู้ขออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายส�าเนาให้กับหน่วย

งานของรัฐที่เข้าตรวจดูด้วย	กฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิการขอข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ว่า	ถ้าประชาชนได้เขียนค�าขอ

ให้เข้าใจได้พอสมควรว่าขอข้อมลูข่าวสารเรือ่งใด	หน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบจะต้องจดัหาข้อมลูข่าวสารให้แก่ประชาชนท่ียืน่

ค�าขอในเวลาอันสมควรด้วยเช่นกัน	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ	ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้น	หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลพร้อมที่จะจัดหา

ให้ได้	จะต้องด�าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว	หรือภายในวันที่รับค�าขอ

	 2.	กรณทีีข่อข้อมลูข่าวสารเป็นจ�านวนมาก	หรอืไม่สามารถด�าเนนิการให้เสรจ็ภายใน	15	วนั	จะต้องแจ้งให้ผูข้อข้อมลู

ทราบภายใน	15	วัน	รวมทั้งแจ้งก�าหนดวันที่จะด�าเนินการเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย

	 3.	แม้ว่าสิทธิการยื่นค�าขอข้อมูลข่าวสารเป็นของประชาชนซึ่งกฎหมายรับรองให้เป็นสิทธิของทุกคน	 แต่ถ้าประชาชน 

ยื่นค�าขอข้อมูลข่าวสารบ่อยครั้ง	หรือขอจ�านวนมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร	หน่วยงานของรัฐก็อาจใช้เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่จะ

ไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ตามค�าขอได้	จึงควรระบุจุดประสงค์หรือเหตุผลในการขอไว้ด้วย	อย่างไรก็ตาม	หากหน่วยงานของรัฐ

หยบิยกเหตผุลว่าขอบ่อยครัง้หรือขอจ�านวนมาก	โดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร	ประชาชนกยั็งสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

กรณีที่ประชาชนได้ใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว

หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายก็ได้ก�าหนดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียน

ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้
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2. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือท�าส�าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตนเอง

	 สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	 กฎหมายจ�ากัดโดยรับรองหรือคุ้มครองสิทธิไว้เฉพาะเมื่อ

เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง	ดังนี้

	 1.	กรณีที่หน่วยงานของรัฐ	ที่มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้	เช่น	ประวัติสุขภาพ	ประวัติการท�างาน	หรือ

ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัฐานะการเงนิ	เป็นต้น	บคุคลผู้นัน้กม็สีทิธติามกฎหมายทีจ่ะขอตรวจดหูรอืขอส�าเนาข้อมลูข่าวสารดังกล่าว

นี้ของตนเองได้	(ค�าว่า	“บุคคล”	ตามข้อนี้	คือ	ประชาชนโดยทั่วไป	แต่เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย)

	 2.	หากตรวจดขู้อมลูข่าวสารแล้วพบว่า	มข้ีอมลูข่าวสารส่วนบคุคลในส่วนของตนเอง	ทีไ่ม่ถกูต้องกส็ามารถทีจ่ะยืน่ค�าขอ

ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการแก้ไขได้	 ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีค�าขอ 

ผู้ที่ยื่นค�าขอก็มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 ภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันได้รับแจ้ง 

ค�าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร

	 3.	กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์	 คนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	 หรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่ถึง 

แก่กรรมแล้ว	 การขอตรวจสอบและการขอให้มีการแก้ไขแทนได้	 เช่น	 ในกรณีท่ีมีผู้ถึงแก่กรรมและไม่ได้ท�าพินัยกรรมไว ้

ให้บุคคลที่กฎหมายก�าหนดตามล�าดับต่อไปนี้ใช้สิทธิแทน

	 	 3.1)	บุตรชอบด้วยกฎหมาย

	 	 3.2)	คู่สมรส

	 	 3.3)	บิดาหรือมารดา

	 	 3.4)	ผู้สืบสันดาน

	 	 3.5)	พี่น้องร่วมบิดา	มารดา

3. สิทธิของประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครอง มิให้มีการน�าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐเก็บรวบรวม 

   ไว้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล

	 กฎหมายข้อมลูข่าวสารของราชการ	ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลทีม่จีดุมุง่หมายทีจ่ะคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลมิให้ถูกเปิดเผยหรือถูกน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	หรือเป็นผลเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล	ซึ่งโดยหลักแล้วการเปิดเผย

ข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลจะต้องได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อยกเว้นตามทีก่ฎหมายก�าหนด

ไว้	ดังนั้น	ในเรื่องนี้กฎหมายจึงก�าหนดเป็นสิทธิของประชาชน	ดังนี้

	 1.	สิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการน�าข้อมูลไปใช้ในเรื่องใดหรือกรณีใด

	 2.	สิทธิได้รับทราบว่าการขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐนั้น	 เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายบังคับให้ต้องให้ข้อมูล 

หรือเป็นกรณีที่อาจให้ได้โดยความสมัครใจ

	 3.	กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	 ที่ไม่อยู่ในหลักข้อยกเว้นตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ตาม	

มาตรา	24	หน่วยงานของรัฐจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

������������������ 2559_52-80_OK.indd   75 20/10/2560   11:17:58



รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม76

งานสวัสดิการสังคม

 * เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	 ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2522	

	 อายุ	60-69	ปี	 ได้รับ	600	บาท	ต่อเดือน

	 อายุ	70-79	ปี	 ได้รับ	700	บาท	ต่อเดือน

	 อายุ	80-89	ปี	 ได้รับ	800	บาท	ต่อเดือน

	 อายุ	90	ปีขึ้นไป	 ได้รับ	1,000	บาท	ต่อเดือน

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 1.	มีสัญชาติไทย

	 2.	มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

	 3.	มีอาย	ุ60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 4.	ไม่เป็นผูไ้ด้รบัสวสัดิการหรือสทิธปิระโยชน์อืน่ใดจากหน่วยงานภาครฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

	 	 ได้แก่	ผู้รับบ�านาญ	เบี้ยหวัด	บ�านาญพิเศษ	หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

 การลงทะเบียนและการยื่นค�าขอเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	 ให้ผู้สูงอายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่น

ค�าร้องขอรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล�าเนา	ณ	ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยมีหลักฐาน	ดังนี้

	 1.	บัตรประชาชน	พร้อมส�าเนา

	 2.	ทะเบียนบ้าน	พร้อมส�าเนา

 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ

	 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2556	 รายละ	

800	บาทต่อเดือน

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

	 1.	มีสัญชาติไทย

	 2.	มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

	 3.	มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

  การลงทะเบียนและการยื่นค�าขอเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

	 	 ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการ	 ลงทะเบียนและย่ืนค�าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล�าเนา	และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป	โดยมีหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	บัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

	 	 2.	ทะเบียนบ้าน	พร้อมส�าเนา

	 	 3.	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
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	 	 	 ในกรณทีีค่นพกิารซึง่ได้รบัเงนิเบีย้ความพกิารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หนึง่	และย้ายภมูลิ�าเนาไปอยู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	หรือกรุงเทพมหานคร	ให้คนพิการนั้น	ลงทะเบียนและยื่นค�าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิล�าเนา	และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่

ในเดือนถัดไป

 * โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

	 	 มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	22	มีนาคม	2559	เห็นชอบให้

	 	 1.	ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจาก	1	ป	ีเป็น	3	ป	ี(36	เดือน)

	 	 2.	เพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเติม	400	บาท	เพิ่มเป็น	600	บาท	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2560

  สถานที่รับลงทะเบียน	ณ	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ห้องงานสวัสดิการสังคม	ชั้นล่าง

  คุณสมบัติเด็กแรกเกิด

	 	 1.	เกิดระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559-30	กันยายน	2560

	 	 2.	มีสัญชาติไทย	(บิดาและมารดา	หรือบิดา	หรือมารดา	เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

	 	 3.	ไม่เป็นผู้ได้รับสวสัดกิารข้าราชการหรือรัฐวสิาหกจิ	และไม่อยู่ในความดแูลของหน่วยงานของรัฐ	เช่น	บ้านพักเดก็ 

	 	 	 และครอบครัว	สถานสงเคราะห์ของรัฐ

  หญิงตั้งครรภ์

	 	 1.	มีก�าหนดคลอดระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2559-30	กันยายน	2560

  2. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

	 	 	 เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน	มีดังนี้

	 	 	 1.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์	หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

	 	 	 2.	ส�าเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์	หรือส�าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	หน้า	1	

	 	 	 3.	ส�าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด	(ยื่นหลังคลอด)

	 	 	 4.	ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย	(กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

 	 	 **หมายเหตุ**

	 	 	 1.	 ไม่รับลงทะเบียนย้อนหลัง	ให้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่ก�าหนดเท่านั้น

	 	 	 2.	การจ่ายเงิน	600	บาท	จะเริ่มจ่าย	ตั้งแต่เดือนที่เกิดเป็นต้นไป

	 	 	 3.	 เด็กที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนจะได้รับเงินอุดหนุน	ตั้งแต่แรกเกิดถึง	3	ปี	(36	เดือน)

 * เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการสงเคราะห์เพือ่การยงัชพีขององค์กรปกครองท้องถิน่	พ.ศ.	2548	คณุสมบติั

ของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	คนละ	500	บาทต่อเดือน

	 1.	เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท�าการวินิจฉัยแล้ว

	 2.	มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ	หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู

	 3.	มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันที่ท้องถิ่นนั้น	ๆ
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เทศบาลต�าบลบ้านแหลม78

ค�าแนะน�า
การช�าระภาษีของเทศบาล

ภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมายถงึ ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากโรงเรือน	หรอืสิง่ปลกูสร้างกบัทีด่นิซึง่ใช้ต่อเนือ่งกบัโรงเรอืนนัน้	เช่น	ตกึร้านค้า	บ้านเช่า	ธนาคาร	

อู่ซ่อมรถ	โรงงาน	ฯลฯ	อัตราภาษี	ร้อยละ	12.5	ของค่ารายปี

การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)

	 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

	 พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน	(ภ.ร.ด.8)

	 ช�าระเงินค่าภาษีภายใน	30	วัน	นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน

	 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้	ๆ	ไม่เกิน	10	ปี

อัตราเงินเพิ่ม

	 ไม่ยื่นแบบภายในก�าหนด	ปรับไม่เกิน	200	บาท

	 ไม่ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด

	 ไม่เกิน	1	เดือน	เงินเพิ่ม	2.5	%

	 ไม่เกิน	2	เดือน	เงินเพิ่ม	5	%

	 ไม่เกิน	3	เดือน	เงินเพิ่ม	7.5	%

ภาษีบ�ารุงท้องที่

หมายถึง	ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

อัตราภาษ	ีที่ดินว่างเปล่าต้องเสียภาษีเพิ่มเป็น	2	เท่า	ของอัตราปกติ

การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.5)

	 ภายในเดือนเมษายนของทุก	ๆ	4	ปี

	 กรณีมีการเปล่ียนแปลงเจ้าของที่ดินหรือเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง	 ต้องยื่นแบบภายใน	 30	 วัน	 นับจากวันที่เป็น

เจ้าของที่ดินใหม่หรือจ�านวนเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง

	 เจ้าพนักงานมีอ�านาจเรียกเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน	10	ปี

อัตราเงินเพิ่ม

	 ไม่ช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก�าหนด	ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ	24	ต่อปี

ภาษีป้าย

หมายถึง	ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ	เครื่องหมาย	ประเภทการค้า	ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด	ๆ

อัตราภาษี

	 1.	ป้ายอักษรไทยล้วน	อัตรา	3	บาทต่อ	500	ตร.ซม.

	 2.	ป้ายอักษรไทยปนต่างประเทศภาพ	หรือ	เครื่องหมายอื่น	อัตรา	20	บาทต่อ	500	ตร.ซม.
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	 3.	ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย	อัตรา	40	บาทต่อ	500	ตร.ซม.

	 4.	ป้ายที่มีอักษรบางส่วนอยู่ใต้	หรือต�่ากว่าอักษรต่างประเทศ	อัตรา	40	บาทต่อ	500	ตร.ซม.

ป้ายดังกล่าวข้างต้น เมื่อค�านวณค่าภาษีแล้วต�า่กว่า 200 บาท ให้เสียป้ายละ 200 บาท

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

	 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

	 ช�าระภาษีป้ายภายใน	15	วัน	นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน

	 ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	ให้ยื่นแบบภายใน	15	วัน	นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแก้ไข

อัตราเงินเพิ่ม

	 ไม่ยื่นแบบภายในก�าหนดให้เสียเพิ่ม	ร้อยละ	10	ของค่าภาษี

	 ไม่ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด	ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ	2	ต่อเดือน

การจดทะเบียนพาณิชย์

กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

	 1.	การท�าโรงสีข้าว	และการท�าโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

	 2.	การขายสินค้าอย่างเดียว	หรือหลายอย่าง

	 3.	นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง	ๆ	ซึ่งท�าการเกี่ยวกับสินค้า

	 4.	การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้

	 5.	การขนส่งทางทะเล	 การขนส่งทางเรือกลไฟหรือรถยนต์ประจ�าทาง	 การขนส่งโดยรถไฟ	 การขนส่ง	 โดยรถราง	 

	 	การขนส่งโดยรถยนต์ประจ�าทาง	 การขายทอดตลาด	 การรับซื้อที่ดิน	 การให้กู้ยืมเงิน	 การรับแลกเปลี่ยนหรือ 

	 	ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	การซื้อหรือขายตั๋วเงินธนาคาร	การโพยก๊วย	การท�าโรงรับจ�าน�า	และการโรงแรม

	 6.	ขาย	ให้เช่า	ผลิต	หรือรับจ้างผลิต	แผ่นซีด	ีแถบบันทึก	แผ่นวีดิทัศน์	ดีวีดี	หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล	เฉพาะ 

	 	ที่เกี่ยวกับการบันเทิง

	 7.	ขายอัญมณ	ีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

	 8.	การซื้อขายสินค้า	 หรือบริการ	 โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 การบริการ 

	 	อินเทอร์เน็ต	 การให้เช่าพ้ืนที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ 

	 	บริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

	 9.	การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

	 10.	การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

	 11.	การให้บริการเครื่องเล่นเกม

	 12.	การให้บริการตู้เพลง

 13. โรงงานแปรสภาพ	แกะสลัก	และการท�าหัตถกรรมจากงาช้าง	การค้าปลีก	การค้าส่งงาช้าง	และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

 ในกรณีที่ผู้ประกอบการกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนจ�ากัด ประกอบกิจการค้าตาม (1)-(5) 

จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบกิจการค้าตาม (6)-(13) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
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รายงานกิจการ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม80

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

 1.	ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

	 2.	ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนทะเบียนพาณิชย์ไว	้ณ	ส�านักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

	 3.	ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้า	สนง.	แห่งใหญ่และ	สนง.	สาขาโดย	เปิดเผยภายในเวลา	 

	 	 30	วัน	นับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์	ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย	อ่านง่าย	และชัดเจน	จะมีอักษรต่างประเทศ 

	 	 ในป้ายชื่อด้วยก็ได้	และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้	หาก	เป็น	สนง.	สาขาจะต้องมีค�าว่า	“สาขา”	ไว้ด้วย

	 4.	ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค�าสั่งของนายทะเบียน

 5. ต้องอ�านวยความสะดวกแก่นายทะเบยีนและพนกังาน	เจ้าหน้าที	่ซ่ึงเข้าท�าการตรวจสอบใน	สนง.	ของผูป้ระกอบกจิการ

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

	 1.	ผูป้ระกอบกจิการค้าทีม่สี�านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร	ยืน่จดทะเบยีนได้ที	่ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	 

	 	 กรุงเทพมหานคร	หรือส�านักงานเขตที่ส�านักงานแห่งใหญ่ของกิจการค้าตั้งอยู่

	 2.	ผูป้ระกอบกจิการค้าทีม่สี�านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นต่างจงัหวดั	ยืน่จดทะเบยีนได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวดั	หรอืเมอืง 

	 	 พัทยา	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้จะสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์	ณ	เทศบาล	หรือ	อบต.	ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู	่ 

	 	 เมื่อได้มีประกาศแต่งตั้งเทศบาล/อบต.	 เป็นส�านักงานทะเบียนพาณิชย์	 โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม	 

	 	 2554	เป็นต้นไป

ก�าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
	 ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นจดทะเบียนภายใน	 30	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

รายการจดทะเบียน	หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

	 ตั้งใหม่	 50	 บาท

	 เปลี่ยนแปลง	ครั้งละ	 20	 บาท

	 เลิก	 20	 บาท

กฎหมายอื่นที่ควรรู้

การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในเขตเทศบาล

	 ผู้ใดประสงค์จะท�าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงให้ยื่นค�าขอตามแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	ก่อนท�าการโฆษณา

การขออนุญาตท�าการโฆษณาปิดประกาศตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและเรียบร้อยของบ้านเมือง

	 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาด้วยการติดแผ่นป้ายประกาศ	 หรือใบปลิวในที่สาธารณะ	 ให้ยื่นค�าร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น	ด�าเนินการ

	 ออกใบแทน	ฉบับละ	 30	 บาท

	 ตรวจเอกสาร	ครั้งละ	 20	 บาท

	 คัดส�าเนา/รับรองส�าเนาฉบับละ	 30	 บาท

ออกแบบ & พมิพ์ที ่: บริษทัเพชรภูมกิารพมิพ์ จ�ากดั

80 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3247-4877-8, 0-3242-5310 แฟกซ์ 0-3242-4145
e-mail : petchnews@yahoo.com, sale_petchnews@hotmail.com,
Website : www.petchpoom.com
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