
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

ฉบับที่ ๒ ประจ�าเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
www.banlaemcity.go.th

	 อ�ำเภอบ้ำนแหลม	 ร่วมกับ	 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเพชรบุรี	 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 เทศบำล
ต�ำบลบ้ำนแหลม	และ	อปท.ในเขตพืน้ทีต่�ำบลบ้ำนแหลม
ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโลกทะเลโคลน	ครั้งที่	๙	ประจ�ำป	ี
๒๕๖๑	 ตอน	 “ชวนออเจ้าแต่งไทยไปลุยโคลน”		
ณ	 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	อ.บ้ำนแหลม	จ.เพชรบุรี		
โดยกำรจดังำนครัง้น้ี	มีกิจกรรมต่ำง	ๆ 	ทีน่่ำสนใจมำกมำย	
เช่น	 กำรแข่งขันลุยโคลน	 ชกมวยทะเลโคลน	 ถ่ำยภำพ	
สไตล์ชำวทะเลโคลน	และชมกำรแสดงดนตรีจำกนักร้อง
ชือ่ดงั	ซึง่ได้รบัควำมสนใจจำกนกัท่องเทีย่วเป็นอย่ำงมำก

ชวนออเจ้าแต่งไทยไปลยุ “โคลน”

	 นายวัน เมฆอัคคี นำยกเทศมนตรีต�ำบลบำ้นแหลม	พร้อมคณะผู้บริหำร	สมำชิกสภำเทศบำล	พนักงำน
เทศบำล	และพนักงำนจ้ำงเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	 ร่วมจัดงำนสืบสำนประเพณีรดน�้ำขอพรผู้สูงอำยุ	 เน่ืองใน	
เทศกำลวันสงกรำนต์	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๑	 วันที่	 ๑๓	 เมษำยน	๒๕๖๑	ณ	ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม		
โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว	นำยอ�ำเภอบ้ำนแหลม	ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธี

	 เมื่อวันท่ี	 ๒๔	 พฤษภำคม	 ๒๕๖๑	นายวัน  
เมฆอัคคี	 นำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลมเข้ำร่วม	
ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	TO	BE	NUMBER		
ONE	 จังหวัดเพชรบุรี	 และจัดท�ำบันทึกข้อตกลง	
(MOU)	กับภำคเีครอืข่ำยและชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงกำร	ณ	 ห้องประชุม	 ๓	
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ท�าบนัทึกข้อตกลง (MOU)
สืบสานประเพณไีทย “สงกรานต์ ๒๕๖๑”



	 นายวัน เมฆอัคคี 	 นำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลม	 เป็น

ประธำนเปิดงำนโครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนกำรศึกษำ	

ระดับสถำนศึกษำ	 เมื่อวันที่ 	 ๓๐	 เมษำยน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุม

เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	 ชั้น	๓	 ซึ่งโครงกำรมีกำรด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่		

๓๐	เมษำยน	ถึงวันที่	๔	พฤษภำคม	๒๕๖๑	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม

ข้อมูลและจัดท�ำสำรสนเทศไปใช้ในกำรทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนำ	

กำรศกึษำ	แผนปฏิบตักิำรประจ�ำปีงบประมำณ	และแผนปฏบิตักิำรประจ�ำปี

กำรศึกษำ	๒๕๖๒	และน�ำผลมำปรับปรุง	พฒันำคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน	 ตลอดจนเพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ		

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ	ระดับสถำนศึกษำ

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
ต�าบลบ้านแหลม
	 นายวัน เมฆอัคคี 	 นำยกเทศมนตรีต�ำบล

บ้ำนแหลม	 ประธำนคณะกรรมกำร	 พัฒนำเทศบำล

ต�ำบลบ้ำนแหลม	 ได ้ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ

เทศบำลบ้ำนแหลม	ประจ�ำปี	 ๒๕๖๑	ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑		

เพ่ือรับทรำบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	

ตำมแผนพัฒนำเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	 ประจ�ำป	ี

๒๕๖๑	 ไตรมำสที่	 ๑	 และไตรมำสที่	 ๒	 เมื่อวันที่	 ๓๐	

เมษำยน	๒๕๖๑	เวลำ	๑๓.๐๐	น.

ประชุมสภาเทศบาล
	 สภำเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	จัดประชุมสภำ	สมัยสำมัญ	สมัยที่	๒	ประจ�ำปี	

๒๕๖๑	ครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๕	เมษำยน	๒๕๖๑	เวลำ	๑๐.๐๐	น.	เพื่อพิจำรณำ

	 ๑.	 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย	

	 	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ในหมวดค่ำครุภัณฑ์	 ที่ดินและ	

	 	 สิ่งก่อสรำ้งประเภทค่ำครุภัณฑ์	รำยกำรกล้องวงจรปิด

	 ๒.	 ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน	 (อำคำร	

	 	 มูลนิธิร่วมกตัญญู	๑)	 และอำคำรประกอบ	 (ห้องน�้ำ)	 โรงเรียนเทศบำล	

	 	 วัดลักษณำรำม	(สมุทรรำษฎร์วิทยำคำร)

	 ๓.	 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย	 ประจ�ำปีงบประมำณ		

	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑	 ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่	 ในหมวดคำ่ครุภัณฑ์	ที่ดินและ	

	 	 สิ่งก่อสรำ้งประเภทค่ำครุภัณฑ์	รำยกำรเครื่องชั่งน�้ำหนักเด็กทำรก

	 ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์	 และกำรประชุมสภำเทศบำลต�ำบล

บ้ำนแหลม	ประชุมสภำเทศบำล	 สมัยสำมัญ	สมัยที่	 ๒	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๑	ครั้งที	่

๒/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 เมษำยน	๒๕๖๑	 เพ่ือรับทรำบรำยงำนผลกำรติดตำม

ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมสี่ป	ี(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๔)	ประจ�ำ

ปีงบประมำณ	๒๕๖๑	ไตรมำสที่	๒	(มกรำคม-มีนำคม	๒๕๖๑)

โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ

จัดท�าแผนการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา
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พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน

	 นายวัน เมฆอัคคี	 นำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลม	 เปิดงำน	

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นให้กับประชำชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบำล	

ประจ�ำปี	๒๕๖๑	โดยกำรด�ำเนินกำรของงำนพัฒนำชุมชน	ส�ำนักปลัดเทศบำล	

เมื่อวันที่	 ๓๐	 เมษำยน	๒๕๖๑	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอำชีพและเพ่ิมพูน	

ควำมรู้ทักษะให้กับประชำชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม		

โดยทำงโครงกำรได้จัดท�ำหมูโสร่งกับกำรท�ำเสื้อมัดย้อม	ซึ่งได้รับควำมสนใจ

จำกประชำชน	เด็กนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมำก

ฝึกอาชีพระยะสั้น

	 กองกำรศึกษำ	 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	 จัดโครงกำรวัดและ

ประเมินผลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย	 ท้ัง	๔	 ด้ำน	 เพื่อให้ควำมรู้แก่พนักงำน	

ครูเทศบำล	พนักงำนจำ้งในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง	๕	ศูนย์	เกี่ยวกับแนวทำง

กำรประเมินผลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย	ทั้ง	๔	ด้ำน	 (รำ่งกำย	อำรมณ์	สังคม	

สติปัญญำ)	 และเพื่อให้เด็กได้รับกำรประเมินและกระตุ้นพัฒนำกำร	

ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถูกต้องตำมวัย	มีพัฒนำกำรสมวัย

โครงการ

ประเมินผล
วัดผลและ
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	 นายคมเดช จงพุทธรักษา	 สมำชิกสภำเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม		

นายค�านึง พทิยบ�ารุง	ประธำนชุมชนบ้ำนกลำงสำมัคคีและนายพศิิษฐ์ศักดิ์  

	 เมื่อ วันที่ 	 ๒๕	 พฤษภำคม	 ๒๕๖๑		

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล ้อม	 เทศบำล	

ต�ำบลบ้ำนแหลม	 ได้จัดกิจกรรมพัฒนำคู	คลอง		

โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนบริเวณคลอง

วัดในกลำง	 (ข้ำงโรงเรียนวัดในกลำง)	 หมู่ท่ี	 ๓		

ต.บ้ำนแหลม	 อ.บ้ำนแหลม	 จ.เพชรบุรี	 โดย	

ชำวบ้ำนได้ให้ควำมร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนำ

ตรวจเยี่ยม
บ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กิจกรรมพัฒนาคู คลอง
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เที่ยงธรรม ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่	๗	ต.บ้ำนแหลม	อ.บ้ำนแหลม	จ.เพชรบุรี	ร่วมกับ	

นายปราโมช อยู่ พรหมชาติ	 นักพัฒนำชุมชนช�ำนำญกำร	 ออกพื้นท่ี	

ตรวจเยี่ยมบ้ำนของผู้ประสบปัญหำทำงสังคมในเขตเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	

เมื่อวันที่	 ๗	 พฤษภำคม	 ๒๕๖๑	 เพื่อสอบถำมประวัติครอบครัว	 สภำพ	

ควำมเป็นอยู่	 ควำมเดือดร้อนตำมข้อเท็จจริงและส่งข้อมูลไปยังส�ำนักงำน	

พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี	 เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ

ให้กำรช่วยเหลือ
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	 เมื่อวันที	่๒๘	พฤษภำคม	๒๕๖๑	กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบำลต�ำบล

บ้ำนแหลม	โดย	พ.จ.อ. ปรีดา สมรักษ์ หัวหน้ำฝำ่ยบริหำรงำนสำธำรณสุขได้น�ำทีมงำน	

เจ้ำหน้ำที่	จัดกจิกรรมติดตั้งตำข่ำยดกัขยะในคู	คลอง	ซึ่งพืน้ทีด่�ำเนนิกำร	จ�ำนวน	๕	จุด	ดงันี้

	 จุดที่	๑		ปำกท่อระบำยน�้ำ	ขำ้งศำลำที่ท�ำกำรชุมชน	ม.๕

	 จุดที่	๒		 เยื้องหน้ำบ้ำนประธำนชุมชน	ม.๕

	 จุดที่	๓		ซอยเทศบำล	๔

	 จุดที่	๔		คลองวิก	พื้นที่	ม.๒

	 จุดที่	๕		 เหมืองสำธำรณประโยชน์พื้นที่	ม.๘

	 และรณรงค์ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรไม่ท้ิงขยะลงในแม่น�้ำ	 คู	 คลอง		

โดยเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมได้จดัเจ้ำหน้ำท่ีไปตักขยะบรเิวณทีท่�ำกำรติดต้ังตำข่ำยสัปดำห์

ละ	๑	ครั้ง

	 เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภำคม	๒๕๖๑	

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	 โดย		

พ.จ.อ. ปรีดา สมรักษ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข		

ได้ออกส�ำรวจตลำดวัดลักษณำรำม	 เพื่อให้ควำมรู้แม่ค้ำเร่ือง	

กำรคัดแยกขยะ	 กำรลดปริมำณขยะและกำรรักษำควำมสะอำด

รวบรวมขยะใส่ถุงป้องกันลมพัดปลิวสร้ำงควำมสกปรกในพ้ืนที่	

พร้อมทั้งให้ควำมรู้แม่ค้ำ	 เรื่องภัยอันตรำยจำกโฟมบรรจุอำหำร		

และกำรลด	ละ	เลิกในกำรใช้โฟมบรรจุอำหำร

	 เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภำคม	๒๕๖๑	กองสำธำรณสุข

และสิ่งแวดล้อม	งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	ส�ำนัก

ปลดัเทศบำล	ร่วมกับโรงพยำบำลบ้ำนแหลมและอำสำสมคัร

สำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน	อ�ำเภอบ้ำนแหลม	จังหวัดเพชรบรุ	ี

ร่วมมือกันท�ำควำมสะอำดบริเวณโบสถ์วัดในกลำง	 และ	

เข้ำวัดท�ำบุญ	ปลูกต้นไม้ถวำยวัด	 บริเวณสวนหย่อมข้ำง

โรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำม	 (สมุทรรำษฎร์วิทยำคำร)	

เนื่องในวันวิสำขบูชำ

กิจกรรม
ตาข่ายดักขยะ
ในคู คลอง

ให้ความรู้
แม่ค้า

กิจกรรม

วันวิสาขบูชา
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	 กองสำธำรณสขุฯ	เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	ได้ท�ำกำรตรวจคุณภำพน�ำ้	

จำกตูน้�ำ้หยอดเหรยีญ	เมือ่วันท่ี	๑๖-๑๗	พฤษภำคม	๒๕๖๑	จ�ำนวนทัง้หมด	๒๙	ตู	้

ผลปรำกฏว่ำไม่พบเชื้อแบคทีเรีย

	 เมือ่วันท่ี	๙	พฤษภำคม	๒๕๖๑	นายวัน เมฆอัคคี	นำยกเทศมนตรตี�ำบลบ้ำนแหลม	พร้อมคณะผูบ้รหิำรได้ประชมุกับแกนน�ำชมุชน	ครัง้ที	่๕/๒๕๖๑	

ณ	ห้องประชมุเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	ช้ัน	๒	ซึง่ได้มกีำรประชมุเพ่ือเสนอปัญหำและควำมต้องกำรของชมุชน	พร้อมทัง้หำแนวทำงแก้ไข	และกำรบรูณำกำร

ร่วมกับสถำนีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอบ้ำนแหลม	และตัวแทนชมุชน	ร่วมกนัพิจำรณำตำมโครงกำรจัดระเบยีบป้ำยในท่ีสำธำรณะ	เพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรตดิตัง้ป้ำย

ประชำสัมพันธ์ในเขตพื้นที่เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม	และมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

ตรวจคุณภาพน�้า 

จากตู้น�้าหยอดเหรียญ

โครงการจัดกิจกรรม

พลังชุมชน
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	 นายวัน เมฆอัคคี	นำยกเทศมนตรตี�ำบลบ้ำนแหลม	พร้อมหวัหน้ำส่วน

รำชกำรเข้ำร่วมประชมุกับเจ้ำหน้ำทีส่ถำบนัอำศรมศลิป์	เมือ่วันที	่๑๗	พฤษภำคม	

๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	ชัน้	๒	เพือ่หำรอืกำรปรบัภูมทิศัน์

ด้ำนหน้ำส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม

	 เพ่ือปรกึษำหำรอืเก่ียวกับกิจกำรงำนและภำรกิจต่ำง	ๆ 	ด�ำเนนิไปด้วยควำมเรยีบร้อยเป็นไปตำมแผนงำนและสนองควำมต้องกำรของประชำชน	ชมุชน	

และนโยบำยของผู้บริหำร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
เทศบาลต�าบลสันพระเนตร

	 เมื่อวันท่ี	๑๔	 มิถุนำยน	๒๕๖๑	นายวัน เมฆอัคคี	 นำยกเทศมนตร	ี

ต�ำบลบ้ำนแหลม	นางป่ินทอง ศรจังหวัด	 ปลัดเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	

ร่วมให้กำรต้อนรับ	ผู้น�ำชุมชนกลุ่มต่ำง	 ๆ	คณะผู้บริหำร	สมำชิกสภำเทศบำล	

ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต�ำบลสันพระเนตร	 อ�ำเภอสันทรำย	

จังหวัดเชียงใหม่	 มำศึกษำเรียนรู ้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะของเทศบำล	

ต�ำบลบ้ำนแหลม

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ประจ�าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น ๒

สถาบันอาศรมศิลป์เสนอการปรับภูมิทัศน์
ด้านหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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 นางวราภรณ์ ขันตกิจิ พยำบำลวิชำชีพ

ช�ำนำญกำร	กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบำล

ต�ำบลบ้ำนแหลม	ออกพื้นท่ีตรวจเย่ียมแม่และเด็กหลังคลอด	 วัตถุประสงค	์

เพื่อให้มำรดำและทำรกหลังคลอดได้รับกำรดูแลอยำ่งต่อเนื่อง	และให้ควำมรู้

มำรดำเกี่ยวกับกำรดูแลทำรกหลังคลอดอย่ำงถูกวิธี

	 งำนนิติกำร	ฝำ่ยบริหำรงำนทั่วไป	ส�ำนักปลัดเทศบำล	เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	

ได้จัดโครงกำรกฎหมำยที่ชำวบำ้นควรรู้	หัวข้อ “รู้ทนัส่ือ ชัวร์ก่อนแชร์” เพื่อให้ประชำชน

ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลมทรำบกฎหมำยเบ้ืองต้นที่จ�ำเป็นต้องใช้ในชีวิต	

ประจ�ำวัน	 และเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 ให้กับประชำชน	 ได้รู้สิทธิ	 รู้หน้ำท่ี		

รู้กฎหมำย	 เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับประชำชน	ตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจ	

พอเพียง	 โดยนายวัน เมฆอัคคี นำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลม	 ได้เป็นประธำนเปิด

โครงกำร	เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนำยน	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	ชั้น	๓

เยี่ยมแมแ่ละเด็ก
หลังคลอด

“รู้ทันสื่อชัวร์
ก่อนแชร”์
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ตรวจสุขาภิบาล
โรงอาหารในโรงเรียน

	 เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	 จัดอบรมครู	 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	 และเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในกำรป้องกันโรคที่เกิดตำมฤดูกำลให้กับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก	ทั้ง	๕	ศูนย์		

ณ	ห้องประชุมชั้น	๓	ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	เมื่อวันที่	๒๒	มิถุนำยน	๒๕๖๑

	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๑	 คณะท�ำงำน

กลุ ่มสตรี เทศบำลต�ำบลบ ้ำนแหลม	 จัดกำรประชุม	

เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรสร ้ำงกิจกรรมของกลุ ่มสตรี		

ให้ควำมรู้กลุ่มสตรีด้ำนบทบำท	 สิทธิ	 และหน้ำท่ีของสตรี		

ณ	ห้องประชุมเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	ชั้น	๒

	 เมื่อวันท่ี	 ๒๕	 มิถุนำยน	๒๕๖๑	พ.จ.อ. ปรีดา สมรักษ์ หัวหน้ำ

ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข	 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบำลต�ำบล

บ้ำนแหลม	 ได้ท�ำกำรออกตรวจสุขำภิบำลโรงอำหำรในโรงเรียนทั้ง	 ๔	 แห่ง	

ในเขตเทศบำลต�ำบลบำ้นแหลม

ประชุมคณะท�างาน
กลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

ในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
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	 เมื่อวันท่ี	 ๑๙	 มิถุนำยน	๒๕๖๑	 ส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง	

แรงงำนจังหวัดเพชรบุรี	 ด�ำเนินโครงกำรประชุมช้ีแจง	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติ	

ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรต่อเนื่องประมงทะเล	 ณ	 ห้องประชุม	

เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	 ช้ัน	 ๓	 เพื่อให้ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 ข้อกฎหมำย	

ที่เก่ียวข้องกับกิจกำรต่อเนื่องประมงทะเล	 ผู ้ประกอบกำรสำมำรถน�ำไป	

ปฏิบัติตำมขอบเขตที่กฎหมำยก�ำหนด	 และท�ำให้กิจกำรต่อเนื่องประมงทะเล		

ได ้ปรับตัวในกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนเพ่ือน�ำไปสู ่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน		

โดยมีนำยจ้ำง	 ผู ้ประกอบกำรในพ้ืนที่อ�ำเภอบ้ำนแหลม	 และนางป่ินทอง  

ศรจงัหวัด ปลัดเทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม	เขำ้ร่วมโครงกำรดังกลำ่ว

	 เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนำยน	๒๕๖๑	นายวัน เมฆอัคคี	นำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนแหลม		

มอบชุดที่นอน	 เส้ือกันเปื้อน	ผ้ำเช็ดมือ	 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง	๕	 ศูนย์	 ในเขต

เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหลม

กิจการต่อเนื่อง

ประมงทะเล

มอบชุดที่นอน 
เสื้อกันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ
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1.	 หญิงมีครรภ์	อำยุครรภ์	4	เดือนขึ้นไป

2.	 เด็กอำยุ	6	เดือน	ถึง	2	ปี

3.	 ผู้มีโรคเรื้อรัง	ได้แก่	ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง	หัวใจ	หืด	ไตวำย	หลอดเลือดสมอง	ผู้ป่วยมะเร็ง	

	 ที่อยู่ระหว่ำงกำรได้รับยำเคมีบ�ำบัดและเบำหวำน

4.	 ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ	65	ปีขึ้นไป

5.	 ผู้พิกำรทำงสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

6.	 โรคธำลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	(รวมผู้ติดเชื้อ	HIV	ที่มีอำกำร)

7.	 ผู้ที่มีน�้ำหนักตั้งแต่	100	กิโลกรัม	หรือดัชนีมวลกำยตั้งแต	่35	กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมเชื้อไวรัส	
ไข้หวัดใหญ่รวม	3	สำยพันธุ์
1.	 ชนิดเอ	เอช	1	เอ็น	1	(A	H1N1)
2.	 ชนิดเอ	เอช	3	เอ็น	2	(A	H3N2)
3.	 ชนิดบี	(B)

	 ขอรับกำรฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ่
ตำมฤดูกำลได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ ่ำย		
ท่ีโรงพยำบำลของรฐัและสถำนพยำบำล
เอกชนที่ ร ่ วมโครงกำรหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติทั่วประเทศ

เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก

มีเลข 13 หลัก ให้ใช้เลข 
13 หลักที่ทางราชการออกให้
หากไม่มีเลข 13 หลัก 
ให้ใช้เลขที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

ผู้มีสิทธิน�ำบัตรประชำชนใช้สิทธิได้ที	่สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่เข้ำร่วมโครงกำรทั่วประเทศ

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบ�านาญ เป็นต้น

ใช้บัตรประชาชน

ใช้เลขบัตรประชาชนของเด็ก 
และบัตรประชาชนผู้ดูแล

น�าบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เมื่อมารักษาพยาบาล

บัตรประชาชน หรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางก�าหนด 
หรือบัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน
แล้วน�าใบเสร็จรับเงินไปเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัด

บัตรประชาชนรุ่นเก่า / บัตรเสียไม่สามารถใช้ท�าธุรกรรมได้ 
ให้แสดงบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกเลข 13 หลักแทนได้

ผู้ป่วยติดเตียง / ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านการเคลื่อนไหว ให้แสดงบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่

บันทึกเลข 13 หลักแทนได้

11
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลต�าบลบ้านแหลม
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ช�ำระฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตเลขที่	๒๑/๒๕๕๙

ปณ.บ้ำนแหลม

ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ถนนบ้านแหลม-บางตะบนู

ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม

จงัหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐

ลงทะเบียน
เงินอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ

๖๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๓ ปี

พ่อแม่มีประกันสังคม
มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ที่องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล เมืองพัทยา และส�านักงานเขตในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดา
ของเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน
ที่มีคุณสมบัติดังนี้

	  เด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
  โดยจะได้รับเงินรายละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ ๓ ปี

	  เด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
  โดยจะได้รับเงินรายละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ ๓ ปี

	  บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
	  มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
	  ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
  * ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ 
   หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม


