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 นายวัน  เมฆอัคคี  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม เป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการเทศบาลต าบลบ้านแหลมในด้าน
คุณธรรมและความโปรงใส ซึ่งเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแต่
ละปีมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีได้มีส่วนร่วมในการพบปะประชาชนในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก  และกิจกรรมในปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ ได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล, การเข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ
ตามภารกิจของเทศบาล  ดังนี้ 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ.2563 
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 วันศุกร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านแหลม เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมท้ังรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนสามารถช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นท่ี เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2 
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     วันพุธ ท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบล
บ้านแหลมได้เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติบัตร “อ าเภอสะอาด” ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี   
ชั้น 2 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 วันพุธ ท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบล
บ้านแหลม พร้อมด้วยผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม เข้าร่วมฝึกอบรม “การจัดการขยะต้น
ทาง” ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมมลพิษ และรัฐบาลจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะต้นทาง ตั้งแต่การลด การคัดเเยกขยะ และการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ก่อนส่งไป
ก าจัดขั้นสุดท้าย ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเข้าสู่ระบบก าจัด และ
ช่วยประหยัดงบประมาณในการก าจัดขยะมูลฝอย ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา อ าเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
รัฐบาลไทย ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานงานแจ้งเทศบาลต าบลบ้านแหลมเข้ามาถ่ายท า
และสัมภาษณ์นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ถึงการบริหารจัดการงานของเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม อันเนื่องจากการได้รับรางวัลเกียรติยศ ITA 2019 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับ AA คะแนน 95.45 ซึ่งในวันนี้นายทัตณัชพงษ์ 
เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม กับนายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านแหลม และนางปิ่นทอง ศรจังหวัด ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการบริหาร
จัดการท่ีดีจนได้รับรางวัล(ถ่ายทอด NNT) “เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่โกง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
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วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ าเภอบ้านแหลม เป็น
ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยมีนายวัน 
เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปกครองเด็ก 
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจับหางบัตรมอบของรางวัล การออกบูท
ซุ้มอาหาร การเล่นเกมส์ การประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอื่นๆ 
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นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ได้จัดเลี้ยงปีใหม่ตอบแทนพนักงาน
เทศบาลท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งท้ายปีเก่า 2562 
ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยนางปิ่นทอง  ศรจังหวัด ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้เป็นตัวแทนของ
พนักงานเทศบาลกล่าวขอบคุณและอวยพรปีใหม่แด่นายวัน เมฆอัคคี 
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เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม 2562 ส านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ได้จัดท าโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมีนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ได้ให้
เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลมชั้น 3 
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นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบ้านแหลมได้มอบอุปกรณ์การจัดการจราจรแก่  
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คงถาวร สารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถาบันต ารวจภูธรบ้านแหลม ณ อาคารอาสา
ป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 

 

นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2 ประชุมเรื่องรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการท่ีขอสนับสนุนค่าใช้จ่าย, การพิจารณารายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนฯ ไตรมาสท่ี 
4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, การพิจารณาแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และ
การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
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ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 
1/2562 วันศุกร์ท่ี 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2 
โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 
                 1. เสนอญัตติขออนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                 2. เสนอญัตติขอความเห็นชอบจัดท าบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(MOU) และข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
(MOA) ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านแหลม กับองค์การจัดการน้ าเสีย 
                3. เสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบเล่ือยโซ่ยนต์ 
                4. เสนอญัตติขออนุมัติแกไ้ขรูปแบบรายการรายละเอียดงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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เนื่องในวันปิยมหาราช นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ าเภอบ้านแหลม พร้อมด้วย นายวัน 
เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม ร่วมกัน
กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ร่วมมือกันท ากิจกรรมเดิน ปั่น เก็บตกความสะอาดสถานท่ีส าคัญ
และกวาดขยะสองข้างถนนเลียบชายฝั่งไทยแลนด์ริเวียร่า เพ่ือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตัวส่วนรวม 
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  นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธท่ี 23 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตรช่วงเช้า ณ 
ศาลาประชาคมอ าเภอบ้านแหลม  และประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ศาลา 
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ประชาคมอ าเภอบ้านแหลม   ตลอดจนด าเนินพิธีจุดเทียนชัยเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนเย็น
วันเดียวกัน ณ ศาลาประชาคมอ าเภอบ้านแหลม  โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ าเภอบ้านแหลม เป็น
ประธานในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี ้

 

นายวัน เมฆอัคคี  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ในวันอังคาร ท่ี 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 
น. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
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นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถรบพิตร ใน
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ บริเวณวัดต้นสนช่วงเช้าและพิธีวางพวง
มาลาและพิธีถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอ าเภอบ้านแหลม  ตลอดจนพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมอ าเภอบ้านแหลม  โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ าเภอบ้าน
แหลม เป็นประธานในพิธี 
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วันอังคาร ท่ี 28 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีได้
เชิญประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจ าเดือน มกราคม ครั้งท่ี 2 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ชั้น 2 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนงาน และสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน ตลอดจน 
นโยบายของผู้บริหาร ขอความเห็นการเข้ารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,ขอรับการสนับสนุนอาคารเพื่อขยายบริการด้าน
กายภาพบ าบัด และแจ้งการประชุมโครงการเเข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2563, การ
ขออนุญาตใช้พื้นท่ีด าเนินโครงการก่อสร้างกองร้อยรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ร้อย อส.  

 

อ.บ้านเเหลม  
จ.เพชรบุรี และการ
ขอรับการสนับสนุน
ครุภัณฑ์เครื่องออก
ก าลังกายเพื่อให้บริการ
ด้านกายภาพบ าบัด 

 

 

 



 

หน้า 16 จาก 18 
 

 

 

สสส.จัดโครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลต าบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี” 
เพื่อพัฒนาพื้นท่ีสุขภาวะชุมชนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เมื่อเวลา 10.00 น. 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายวัน  
เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม และนายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบาลบ้านแหลมกล่าวต้อนรับคณะตัวแทน สสส. ตัวแทนอาศรมศิลป์ท่ีน าโดยนางสาวนฤมล พล
ดงนอก สถาปนิกโครงการสถาบันอาศรมศิลป์ และ สื่อมวลชน ท่ีเดินทางมาร่วมจัดโครงการ “ลานกีฬา
วัฒนธรรมชุมชน เทศบาลต าบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี” เพื่อพัฒนาพื้นท่ีสุขภาวะชุมชนในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ชาวบ้านและนักเรียนในชุมชนได้ร่วมกันท ากิจกรรมระบาย
สีปลาเพื่อน าไปตกแต่งบนเรือประมงท่ีตั้งไว้ภายในลานกีฬาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสวยงามและบ่งบอก
ถึงอาชีพของชาวบ้านในพื้นท่ีท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพท าประมง   ส าหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือสร้างโอกาส
ของการได้พบปะพูดคุยกับชาวชุมชน สถาปนิก และ ตัวแทน สสส. ผู้อ านวยการองค์ความรู้และ
กระบวนการ เพื่อร่วมผลักดันกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและการจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์ต่อวัฒนธรรมและสุขภาวะของชุมชนในระดับท้องถิ่น พัฒนาท้ังร่างกาย จิตใจ และวิถีการมีส่วน
ร่วมในสังคมประชาธิปไตยท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลายซึ่งเป็นความยั่งยืนในมิติท่ีสังคมไทยก าลังต้องการใน
ปั จ จุ บั น ผ่ า น โ ม เ ด ล ”ล านกี ฬ า วัฒนธ ร รม ชุ ม ชน ”  ร่ ว มกั น  ซึ่ ง ร า ยละ เ อี ย ด อ่ า นต่ อ ไ ด้ ท่ี  
http://www.tigernews.tv/18/12/2019/185117/?fbclid=IwAR141NTDIiqmIXqCO2FGWS50JDkzy_KrHlg85CoEk

3ZNappUCpx9Uj6Ej8Y 

http://www.tigernews.tv/18/12/2019/185117/?fbclid=IwAR141NTDIiqmIXqCO2FGWS50JDkzy_KrHlg85CoEk3ZNappUCpx9Uj6Ej8Y
http://www.tigernews.tv/18/12/2019/185117/?fbclid=IwAR141NTDIiqmIXqCO2FGWS50JDkzy_KrHlg85CoEk3ZNappUCpx9Uj6Ej8Y
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วันพุธ ท่ี 11 ธันวาคม 2562 งานเทศกิจ ส านักปลัดเทศบาล ได้จัดท าโครงการอบรมจัด
ระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม โดยมีนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมให้
เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และนโยบายผู้บริหารท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง ซึ่งมีนายเสนาะ สีเเจ้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ เป็น
วิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลมชั้น 3 
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นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ได้รับเชิญจากส านักงาน ป.ป.ช. เป็น
ตัวแทนเทศบาลต าบลบ้านแหลม รับรางวัล ITA AWARD 2019 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 ณ เมืองทองธานีอิมแพค จังหวัดนนทบุรี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2562 โดยเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้รับการประเมิน ระดับ AA ได้รับคะแนน 95.45 
ซึ่งในประเภทเทศบาลต าบลนั้น ได้รับรางวัล จ านวน 8 แห่งท้ังประเทศไทย และได้มอบหมายให้ นาย
ทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ไปรับรางวัลเดียวกันท่ีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาเดียวกัน 

 

 


