
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

ประจ�าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑
www.banlaemcity.go.th

วางพวงมาลา วันปิยมหาราช

	 นายวัน	 เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลกูจ้าง ในสงักัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมกันวางพวงมาลา 
ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เพ่ือน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอบ้านแหลม

นายวัน เมฆอัคคี 
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม
ได้เปิดเผยว่างบประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นท่ีในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ตาม
นโยบายรัฐบาลและได้น�าปัญหาความเดือดร้อน	 ความ
ต้องการของประชาชนมาด�าเนินการแก้ไขให้บรรลุผล
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ีเป็นเครื่องมือ
พัฒนาให้เทศบาลต�าบลบ้านแหลมเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
อย่างยั่งยืน	ประกอบด้วยยุทธศาสตร	์๔	ด้าน	ดังนี้

 ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
 ๒. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ๓. การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๔. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

 ทั้งน้ีการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการ
สนับสนุนได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ในการร่วมขบัเคลือ่นให้เทศบาล
ต�าบลบ้านแหลมของเราพัฒนาเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน

 นายวัน	 เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรี
ต�าบลบ ้านแหลม รับโล ่ประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดการพัฒนา
และอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี ปี ๒๕๖๐ ประเภท
กิจกรรม “รักษาสิ่งแวดล้อมคุณภาพความสะอาด 
แม่น�้าเพชรบุรี” จากนางฉัตรพร	 ราษฎร์ดุษด ี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรี

รับโล่     ประกาศเกียรติคุณ

วันท้องถิ่นไทย

		 นายวัน	 เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เข้ารับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑  

หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับต�าบลของแต่ละอ�าเภอ ปี ๒๕๖๐ ตามโครงการประกวดการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับต�าบล จากนายสมชาย	บ�ารุงทรัพย์	 รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลาง

จังหวัดเพชรบุรี
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ถวายดอกไม้จันทน์ อาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
	 นายศรีธรรม	 ราชแก้ว	นายอ�าเภอบ้านแหลม พร้อมด้วย	 นายวัน	 เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรี

ต�าบลบ้านแหลม ข้าราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช    บรมนาถบพิตร  

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดต้นสน อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และได้

อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพไปประกอบพิธีลอยอังคาร ในเช้า

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ทะเลปึกเตียน
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 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จดักิจกรรมโครงการกวาดบ้าน ท�าความสะอาด
เมือง (Big Cleaning Day) เพื่อสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
เหมืองสาธารณประโยชน์ ร่องน�้าคูคลอง ก�าจัดขยะและกิ่งไม้ขวางทางเดินน�้า ให้มีความสะอาด ปลอดโรค  
ปลอดขยะ รวมถึงการปรบัปรงุภูมทัิศน์สภาพแวดล้อมในชมุชน ให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ โดยมพีนักงานเทศบาล 
ผู้น�าชุมชน และประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 อ�าเภอบ้านแหลม ร่วมกับเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จดัพิธีท�าบญุตักบาตร เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองใน 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายศรีธรรม	 ราชแก้ว 
นายอ�าเภอบ้านแหลม เป็นประธานในพิธี นายวัน	เมฆอัคค	ีนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม
พร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ข้าราชการและประชาชนชาวอ�าเภอบ้านแหลม เข้าร่วมพิธี 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศีรษะคาม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โครงการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เข้าวัดท�าบุญน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กวาดบ้าน
ท�าความสะอาดเมือง 
โครงการ

(Big Cleaning Day)

วันส�าคัญของชาติ 
ของจังหวัดและของอ�าเภอ

โครงการจัดกิจกรรม
	 นายวนั	เมฆอคัคี	นายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล  
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลมตลอดจนประชาชนและจิต
อาสาร่วมกันจัดกิจกรรม	 “ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 บ�าเพ็ญประโยชน์”	  พัฒนาท�าความสะอาดวัดศีรษะคาม  
และปลูกต้นไม้บริเวณเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เพ่ือสร้างจิตส�านึกให้กับบุคลากรของเทศบาลต�าบล 
บ้านแหลม ในการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามรอยพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัย
ทางถนน “๗	วนั	อนัตราย” โดยมกีารตัง้หน่วยบรกิารอ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง เฝ้าระวงัป้องกนั
อุบัติภัยทางถนน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐-๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ภายใต้แนวคิด 
“ขับรถมีน�า้ใจ	รักษาวินัยจราจร”

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้จัดโครงการประชาคมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรี
ต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น�าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต�าบล
บ้านแหลม เข้าร่วมเวทีประชาคมต�าบลในการรวบรวมความคิดเห็นในการจัดท�าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แผนเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมีแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้สามารถแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลมได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส�านักปลัดเทศบาล จัดโครงการทบทวนและจัดท�า 
แผนชมุชนประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยมกีารออกจดัท�าแผนในวนัที ่๓-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ทีท่�าการชมุชน 
ท้ัง ๙ ชมุชน โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการวิเคราะห์ชมุชน จดุเด่น จดุด้อย รับทราบ
ปัญหา และอปุสรรคต่าง ๆ  ในการบรหิารชมุชน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และแนวทางปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป

โครงการ

และจัดท�าแผนชุมชน
ทบทวน

เฝ้าระวังป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน
โครงการ

โครงการ

ต�าบลบ้านแหลม
ประชาคม
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 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม ได้มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
ส�านกัปลดัเทศบาล อ�านวยความสะดวกให้กับผูส้งูอาย ุโดยเปิดรบัลงทะเบยีนเบีย้ยังชพีส�าหรบัผูส้งูอายุ 
ที่มีอายุ ๕๙ ปีข้ึนไป หรือผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ โดยรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ในปีนี้มีผู้สูงอายุ
ลงทะเบียน จ�านวน ๑๖๕ คน

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดโครงการก�าจัด
ลูกน�า้ยุงลาย ก�าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย โดยการฉดีพ่นหมอกควนัด้วยสารเคมเีป็นประจ�า 
ทุกเดือน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ลดลงหรือหมดไปในพ้ืนท่ี โดยการ 
ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นบ่อเกิดของโรคไข้เลือดออกท้ัง ๙ ชุมชน 
ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราแบบ
สุขภาพดี” โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ 
ได้รับบริการและสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุเป็นประจ�าทุกเดือน 
ณ อาคารสมาคมชาวประมงอ�าเภอบ้านแหลม

โครงการ

ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพ

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

โครงการ

โครงการ
ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 
ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
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 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม มอบหมายให้นายสมนึก	 โกญจนวรรณ ผอ.กองการศึกษา 
เจ้าหน้าทีแ่ละคณะครโูรงเรยีนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมทุรราษฎร์วิทยาคาร) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 
รอบคดัเลอืกระดบัภาคกลาง ครัง้ที ่๓๕ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ เมอืงกาญจน์เกมส์ ๒๐๑๗ ในระหว่างวันที ่๑๐-๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ซึง่เทศบาลต�าบล
บ้านแหลมส่งนักกีฬาเปตองชาย และเปตองหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา
รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ
โครงการ

ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน วันเด็กแห่งชาติ
ในเขตเทศบาล ประจ�าปี ๒๕๖๑

โครงการ กิจกรรม

 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส�านักปลัดเทศบาล จัดท�า

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน หรือแกนน�าชุมชนท้ัง ๙  

ชุมชน ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยเข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการชุมชนและสินค้าโอทอป ณ เทศบาลต�าบลบางกระทึก อ.สามพราน 

จ.นครปฐม เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี

ในการด�าเนินงานภายในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเองและส่งเสริมภาวะผู้น�าให้

กับคณะกรรมการชุมชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไข

ปัญหาในชมุชน ตลอดจนสร้างความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกัน อนัน�าไปสู่ชมุชน 

ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 นายวนั	เมฆอคัคี	นายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการอ�าเภอ
บ้านแหลม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยเปิดเวทีให้เด็ก
ได้แสดงออก มอบของขวัญ อาหาร มีการละเล่นต่าง ๆ โดยนายศรีธรรม	
ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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ควบคุมพาหนะน�าเชื้อก่อโรค แข่งขันทักษะวิชาการ 
และโรคติดต่อในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการ โครงการ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดอบรม
ให้ความรูเ้รือ่งโรคตดิต่อทีเ่กิดในชมุชน เพ่ือให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคติดต่อต่าง ๆ และสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดีแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ 
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

	 นายวัน	 เมฆอัคคี	 นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธาน 
เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคณะ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่  
๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร อปพร.เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการเข้าร่วมการแข่งขัน

 เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวัน	 

เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม  

เป ็นประธานโครงการให ้ความรู ้ แก ่ เด็ก 

และเยาวชนในการคัดแยกขยะ เ พ่ือลด 

ปริมาณขยะโดยเริ่มต้นจากที่โรงเรียน ท่ีบ้าน  

ซึ่งเป ็นแบบอย่างท่ีดี แก ่คนในครอบครัว 

และคนในชุมชนต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาล 

วัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน
ในการคัดแยกขยะ

โครงการ
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	 นายวนั	เมฆอคัค	ีนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม เป็นประธานโครงการอบรมให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างของเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ความรูใ้นการตรวจสอบการด�าเนนิการตามโครงการต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง เกิดความคุม้ค่าในการใช้จ่ายเงนิงบประมาณของเทศบาล 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประชาชน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

ให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลโครงการ

ศูนย์ซ่อม คณะกรรมการประสานงาน
สร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ อปพร.จังหวัดระยอง

โครงการ
ต้อนรับ

 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑	 นายวัน	 เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบล 
บ ้านแหลมเป ็นประธานเป ิดโครงการศูนย ์ซ ่อมสร ้าง  เ พ่ือชุมชน 
(Fix It Center) โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้น�าชุมชนและประชาชนร่วมงาน ณ 
อาคาร อปพร.เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ส�าหรับโครงการดังกล่าวเป็นการ
ร่วมมอืระหว่างวิทยาลยัเทคนิคเพชรบรุ ีและเทศบาลต�าบลบ้านแหลมในการ 
น�านักเรียน-นักศึกษาของทางวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีมาเปิดจุดให้บริการ
แนะน�าการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน�า้มันเครื่องรถจกัรยานยนต์ 
โดยมผีูส้นใจน�าอปุกรณ์เครือ่งใช้มาซ่อมตัง้แต่วนัที ่๓-๘ มนีาคม ๒๕๖๑ เป็น
จ�านวนมาก

 มื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทัตณัชพงษ์	 เติมวรรธนภัทร์	 
รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
เทศบาลให้การต้อนรบัคณะกรรมการประสานงานศนูย์ อปพร. จงัหวัดระยอง 
 และท่ีปรกึษาคณะกรรมการประสานศนูย์อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 
 จังหวัดระยอง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ การกุศล อปพร. โดยม ี
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 

(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) ณ อาคาร อปพร. เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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มอบทุนการศึกษา
 นายสมนึก	 โกญจนวรรณ ผู้อ�านวยการกองการศึกษา เทศบาลต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบุร ี
ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จ�านวน ๑๐ ทุน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลต�าบลบ้านแหลม เมื่อวันท่ี  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้รับการประสานจากศูนย์

คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือในการครองชีพให้ผู้มีฐานะยากจนและประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ จ�านวน ๑๕ ราย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ดังนี้

 ๑. นางสงวน ปลั่งไปล่  บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๒. นางสาวโชค ภาพงาม  บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๓. นายเพิ่ม รุ่งฤทธิ์ดี บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๔. นางบุญศรี เอี่ยมค�า  บ้านเลขท่ี ๔๙/๑ หมูท่ี ่๔ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุี

 ๕. นางสาวนงนุช กาญจนกูล  บ้านเลขท่ี ๘๑/๓ หมูท่ี ่๕ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุี

 ๖. นางเล็ก อินทโชติ  บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๗. นางประทวน ประกล�่าศรี  บ้านเลขท่ี ๑๐๒/๑ หมูท่ี่ ๗ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุี

 ๘. นางสาวสายหยุด ธารหวั่น  บ้านเลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๙. นายแสวง วงค์ไทยแท้  บ้านเลขที ่๒๖๖ หมูท่ี่ ๑๐ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุี

 ๑๐. นางสมหมาย บานชื่น  บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๑๑. นางสาวภิรมย์ สุนทรเที่ยง  บ้านเลขที่ ๖/๓ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๑๒. นางอารีย์ บุญรอด  บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๑๓. นางค�าพัน พวงมณี บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๑๔. นางลั้ง เลี่ยนชอบ  บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 ๑๕. นางสาวนงนาฎ บัวกลับ  บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ในการครองชีพผู้มีฐานะยากจน
มอบเงินช่วยเหลือ
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โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)
กิจกรรม

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีการประเมินการสอบสมรรถนะส�าคัญ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีที่ ๖ โดยนายสมนึก		โกญจนวรรณ 
ผู้อ�านวยการกองการศึกษาได้มาตรวจเย่ียมและให้ก�าลังใจเด็ก ๆ ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

	 นางฐิตินันท	์เลิศจันทร์เพ็ญ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร ์
วิทยาคาร)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม พร้อมด้วยคณะครู เยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนพร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามโครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

 กองการศึกษา  เทศบาลต�าบลบ้านแหลม 
โดยนายสมนึก	 โกญจนวรรณ	 ผู ้อ�านวยการ 
กองการศึกษา และนางฐิตินันท์	 	 เลิศจันทร์เพ็ญ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทร
ราษฎร์วิทยาคาร) เดินทางไปเย่ียมลูกเสือ เนตรนารี  
ในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ พร้อมกับน�าขนมมามอบให้ 
กับเด็ก ๆทุกคน  ณ ค่ายลูกเสือวาสนาตีแคมป์   
ต.เกาะพลบัพลา อ.เมอืงราชบรุ ี จ.ราชบรุ ี ซึง่โครงการ
ได้จดัพักแรม ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การประเมินการสอบสมรรถนะส�าคัญ

นักเรียน

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีที่ ๖
กิจกรรม

เยี่ยมบ้าน
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ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

www.banlaemcity.go.th ประจ�ำเดือนตุลำคม ๒๕๖๐-มีนำคม ๒๕๖๑

 นางเยาวดี แสงจันทร์ ประธานสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม เปิดเผยว่าสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้เรียกประชุมสภา
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม สมยัสามญั สมยัท่ี ๑ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ครัง้ที ่๑ / ๒๕๖๑ ในวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 ๑. เรือ่ง ก�าหนดจ�านวนสมยัประชมุสามญั ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลาและวันเริม่ต้นประชมุ สมยัประชมุสามญั ประจ�าปี 
ของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และก�าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ�าปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 มติที่ประชุม ได้ก�าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ดังนี้
 สมัยแรก ก�าหนดประชุมในวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีก�าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
 สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีก�าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

 และสมัยท่ีสี ่เริม่ตัง้แต่ วันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มกี�าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และเสนอให้ก�าหนดวันเริม่สมยัประชมุ
สภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีก�าหนด ๒๘ วัน

 ๒. เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ของหน่วยงานกองการศึกษา โดย

 โอนลด	 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด�าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ส�าหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน ได้แก่ ค่าจดัท�าป้าย ค่าจ้างเหมาเช่าเรอื พร้อมตกแต่งเรอืองค์กฐนิ ค่าเช่าเครือ่งดนตร ีค่าเช่าเครือ่ง
เสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ โอนลดครั้งนี้ ๑๕,๐๐๐.- บาท

	 โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจดัซือ้เครือ่งขยายเสยีงหหูิว้ให้แก่ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ในสงักัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม จ�านวน 
๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๐๐๐.- บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

 ๓. เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ�าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐)

 โครงการในแผนการด�าเนินงาน ท้ัง ๔ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด ๘๔ โครงการ จ�านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 
๕๓,๘๖๙,๑๑๐ บาท ( ห้าสบิสามล้านแปดแสนหกหมืน่เก้าพันหน่ึงร้อยสบิบาทถ้วน ) ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ๒๘ โครงการ อยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการ ๒๘ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ ๒๖ โครงการ และมีการยกเลิก ๒ โครงการ

ประชุมสภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

	 นายวัน	 เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นายทัตณัชพงษ์	 เติมวรรธนภัทร์	 รองนายก

เทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม นางป่ินทอง	ศรจงัหวดั	ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมกับสถาบนัอาศรมศลิป์

เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการน�าเสนอโครงการลานกีฬา วัฒนธรรม 

พร้อมปรบัปรงุภูมทัิศน์ บรเิวณส�านกังานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และผูท่ี้เก่ียวข้อง 

ในพ้ืนที่ต�าบลบ้านแหลม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการด�าเนินโครงการ เมื่อวันท่ี ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

รับฟังความคิดเห็น โครงการลานกีฬา วัฒนธรรม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
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