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รายงานการประชุมโครงการประชาคมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
ประจ าปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  23  เมษายน  2562  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชมุเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 3 

************************************************************** 
รายช่ือผู้ร่วมประชุม ดังนี้ 
 ภาคส่วนราชการ 
1.  นายวัน เมฆอัคคี   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม    
2.  นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม   
3.  นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นายอนุชา   ลีอร่าม   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
5.  นางสมทรง  หนังสือ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
6.  นางสาวธิดาวรรณ  เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
7.  นายพฤหัส  อักษรแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
8.  นางสาวชจี  เทอดวงศ์วรกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
9.  นางบุษา  ล าดับวงษ์   ผู้แทนโรงพยาบาลบ้านแหลม 
10. นายกลมกลม  โสฬสเสาวภาคย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอบ้านแหลม 
11. นายคมเดช  จงพุทธรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
12. พ.จ.อ.ประเสริฐ  ยิ้มยวน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
13. นางเยาวดี  แสงจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
14. นายนฤเทพ  กะรัมเดชะ  ปลัดอ าเภอบ้านแหลม 
15. นางสาวศิริพร  กระจ่างดวง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
16. นางสาวสุธัญญา   จริยไพศาลสิน ผู้แทนโรงพยาบาลบ้านแหลม 
17. นางสาวพิสมัย  จั่นเพชร  ผู้แทนโรงเรียนวัดในกลาง 
18. นายอรรถพล   นุชนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
19. นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 
20. พ.ต.ท.กฤษกร   ศรียานนท์  สถานีต ารวจภูธรบ้านแหลม 
21. นายอนันต์  สังข์หยด   สสอ.บ้านแหลม 
22. นางศิณัฐชญา  ทัศนากัณฑ์  ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
23. นางสาวธัญญารัตน์  สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
24. นางสาวสารนิช  รุ่งรัตน ์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
25. นายส าเนียง  พราหมณ์เล็ก  นิติกร  เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 ภาคส่วนประชาชน  
26. คุณละมัย  ศรีสุนทร   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
27. คุณปภิณวิช  มีกุล   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
28. คุณวิเวก  บุญทรัพย์   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
29. คุณวิรัช  รักษาสุรสาร   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
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30. คณุจ าเรียง  ศรีธง   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
31. คุณบุญเตือน  สีทอง   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
32. คุณปราณี  คชสังข์   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
33. คุณบุผา  รักษาสุระสาร  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
34. คุณพรพิมล  กลิ่นขจร   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
35. คุณอ าไพ   ทวีสุข   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
36. คุณละออ  เอ่ียมค า   ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
37. คุณวาทินี  กาญจนโอภาสวงศ์  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
38. คุณสุเนตร  เพ่งพุดผ่อง  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
39. คุณสุภาภรณ์   ฐิติวิริยะกุล  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
40. คุณพรพิมล  ไชยมงคล  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
41. คุณเอนก  เขียวประเสริฐ  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
42. คุณประทุม  รักวงศ์บุตร  ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
43. คุณค านึง  พิทยบ ารุง   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
44. คุณสร้อย  ทองค า   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
45. คุณเอนก  มาศกุล   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
46. คุณเติม  คุ้มศิลป์   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
47. คุณสมศักดิ์  ธรรมรักษ์  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
48. คุณส าเนียง  จับใจ   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
49. คุณสมนึก  โชติบุตร   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
50. คุณชุลี  ขอเจริญ   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
51. คุณสมทรง  หนูเขียว   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
52. คุณขวัญเรือน  จูโต   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
53. คุณปริศนา  ชัยคช   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
54. คุณยุทธนา  ธรรมรักษ์  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
55. คุณทิพวรรณ  มงคลเจริญวงศ์  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
56. คุณสมบูรณ์  กล่อมทรัพย์  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
57. คุณนงนุช  กาญจนกุล  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
58. คุณเสนาะ  ปักษ์ษาบุตร  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
59. คุณอัญเชิญ  สร้อยสงวน  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
60. คุณวรรณา  พวงสว่าง   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
61. คุณสิตา  ดวงกลิ่น   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
62. คุณพิสิส   แม้นเขียน   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
63. คุณพเยาว์  น้อยผิวนวล  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
64. ตุณณัฎฐพล  บุตรน้ าเพชร  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
65. คุณดวงดาว  ติ่งตั้งวงศ์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
66. คุณสมปอง  คุ้มสิริ   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
67. คุณบัวลอย  ติ่งตั้งวงศ์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
68. คุณเดือน  ติ่งตั้งวงศ์   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
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69. คุณประเสริฐ   พุกนิล   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
70. คุณวาสนา  พวงสวัสดิ์  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
71. คุณประนอม  ค าเวียง   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
72. คุณเพ็ญรุ่ง  รักดี   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
73. คุณเอกพจน์   กาญจนกุล  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
74. คุณอรวรรณ  บุญนาค  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
75. คุณเจริญ  พุ่มทับทิม   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
76. คุณทฑัมพร  ตันติวิญญูพงศ์  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
77. คุณพัทธนันท์  เกียรติอุบลวงษ์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
78. คุณสุนันท์  เกียรติอุบลวงษ์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
79. คุณยุวรีย์  ไทยอุดม   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
80. คุณวาสนา  เก้านพรัตน์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
81. คุณวิเชียร  ทรัพย์สงวน  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
82. คุณมาโนช  บุตรกุล   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
83. คุณพิศิษฐศักดิ์    เที่ยงธรรม  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
84. คุณพัชรี  เพชรประกอบ  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
85. คุณส าราญ  กาลศิริศิลป์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
86. คุณแก้วทิพย์  ชะบา   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
87. คุณเอ้ือมพร  เทียมรัตน์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
88. คุณสุนิวัฒน์  แท่นมณี   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
89. คุณเนตรนภา  มฤตพันธ์  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
90. คุณจักริช  บุษบา   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
91. คุณส าอาง  บุษบา   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
92. คุณเสาวลักษณ์  ศรีเพชร  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
93. คุณล าเจียก  สง่าพงษ์   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
94. คุณภิรมย์  วงษ์กุ้ย   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
95. คุณอรอุมา  วงษ์กุ้ย   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
96. คุณชะเอม  ศิริบุญญฤทธิ์  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
97. คุณบุญยง  นิ่วบุตร   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
98. คุณจเร  ศิริบุญญฤทธิ์   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
99. คุณธวัช  ผิวผัน   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
100. คุณสุเนตร  เขียวเข้ม  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
101. คุณภูริตา  จงพุทธรักษา  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
102. คุณศิริพร  โชคประเสริฐกุล  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
103. คุณวิเชียร  บุญเกิด   ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
104. คุณจรูญ  อารมย์ดี   ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
105. คุณกรกต  อารมย์ดี   ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
106. คุณบรรจบ   แก้วเก่า  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
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  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้กล่าว
ต้อนรับผู้ร่วมประชุม เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้จัดการประชุมประชาชมต าบลบ้านแหลม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ และประเด็นการพัฒนา เพ่ือน ามาปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  โดยจะเริ่มจากระเบียบวาระท่ี 1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุม 
นายวัน เมฆอัคคี    -  สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะหน่วยงาน  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  คณะกรรมการชุมชน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม 
     ในวันนี้นะครับรายละเอียดของการประชุมในวันนี้ ขอให้ท่านปลัด
     ชี้แจงตามระเบียบวาระเลยนะครับ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  ในส่วนของการประชุมประชาคมในวันนี้นั้น องค์ประกอบ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ของผู้ร่วมประชุมจะประกอบด้วยหลายภาคส่วน มีทั้งส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ชุมชน คณะกรรมการต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกลุ่มสตรี
เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียดตามระเบียบวาระถัดไป ท่านรอง
นายกเทศมนตรีจะเป็นผู้น าเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะ ขอเชิญค่ะ 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์  -  สวัสดีผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านครับ ระเบียบวาระท่ี 1  
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม เรื่องแจ้งให้ที่ประทราบนั้น คือ การแจ้งผลการเลือกตั้งประธานชุมชน  

เทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 1 ชุมชนอุตมิงค์พัฒนา มีผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง 1 คน คือ นางอ าไพ ทวีสุข จึงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานชุมชน หมู่ที่ 1 ชุมชนอุตมิงค์พัฒนา 
หมู่ที่ 2  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1 คน คือ นาย
เอนก  เขียวประเสริฐ จึงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน หมู่ที่ 
2 ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา 
หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 คน คือ  
1.  นายค านึง พิทยบ ารุง  
2.  นายกิตติ  เกตุโกศล 
ผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกลางสามัคคี 
คือ นายค านึง พิทยบ ารุง  ด้วยคะแนน 244 คะแนน 
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านในพัฒนา  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1 คน คือ นาย
ยุทธนา  ธรรมรักษ์ จึงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน หมู่ที่ 4 
ชุมชนบ้านในพัฒนา 
หมู่ที่ 5 ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1 คน คือ  
นางสาวสิตา  ดวงกลิ่น จึงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน  
หมู่ที่ 5 ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา 
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1 คน คือ  
นางเพ็ญรุ่ง  รักดี จึงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน หมู่ที่ 6 
ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา 
หมู่ที่ 7 ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1 คน คือ  
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นายพัทธนันท์ เกียรติอุบลวงศ์ จึงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
ชุมชน หมู่ที่ 7 ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี 
หมู่ที่ 8 ชุมชนอุตมิงค์พัฒนา มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1 คน คือ  
นางอ าไพ ทวีสุข จึงเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน หมู่ที่ 8 
ชุมชนประมงเจริญพัฒนา 
หมู่ที่ 10 ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง2คน 
คือ  
1. นางภูริตา  จงพุทธรักษา 
2.  นางสาวศศธร  บุญประเสริฐ 
ผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน หมู่ที่ 10 ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้ว
ร่วมใจพัฒนา คือ นางภูริตา จงพุทธรักษา ด้วยคะแนน 188 คะแนน 

วาระท่ี 2 เรื่องการคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นคณะกรรรมการขององค์กรจัดท า
  แผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้ม ี

องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ 
    การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
และเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่มาจากการ
คัดเลือกของประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. นายพัทธนันท์ เกียรติอุบลวงศ์ 
2. นายบุญยงค์ นิ่วบุตร 
3. นายอเนก  มาศกุล 
คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ได้ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาครับ ในวัน
ระเบียบวาระที่ 2 นี้กระผมจึงขอให้ท่านผู้ร่วมประชุมเสนอรายชื่อ
บุคคล 3 ท่านเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านเสนอและลงมติที่ละ 1 ท่านอย่าง
เปิดเผยนะครับ ในล าดับที่ 1 เชิญเสนอครับ 

คุณพิศิษฐ์ศักดิ์   เที่ยงธรรม   - สวัสดีผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายพิศิษศักดิ์    
ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 เที่ยงธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ขอเสนอคุณส าราญ  กาลศิริศิลป์ 

มติที่ประชุม     -  รับรอง 
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นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  ที่ประชุมรับรองคณะกรรมการท่านที่ 1 คือ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  คุณส าราญ  กาลศิริศิลป์ ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอคณะ  

กรรมการ ท่านที่สองได้เลยค่ะ 

นายอรรถพล   นุชนิยม    - สวัสดีครับ กระผมขอเสนอคุณวิเชียร ทรัพย์สงวน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลล าดับที่สองครับ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   

 มติที่ประชุม     -  รับรอง 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  ที่ประชุมรับรองคณะกรรมการท่านที่สอง คือ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   คุณวิเชียร ทรัพย์สงวน 

นายคมเดช  จงพุทธรักษา   - กระผมขอเสนอ คุณจรูญ  อารมย์ดี ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่คะ เชิญได้เลยค่ะ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม    

คุณส าอาง  บุษบา    -  เสนอคุณบุญยง นิ่วบุตร ค่ะ 
ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  ขณะนี้ที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการท่านที่สาม จ านวน 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   2 ท่าน คือคุณจรูญ  อารมย์ดี และคุณบุญยง นิ่วบุตร จึงขอให้ที ่

ประชุมช่วยกันโหวตค่ะ 

มติที่ประชุม     -  คุณจรูญ  อารมย์ดี ได้รับการให้คะแนน จ านวน 36 เสียง 
คุณบุญยง นิ่วบุตร ได้รับการให้คะแนน จ านวน 26 เสียง 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  สรุปมติที่ประชุม ลงคะแนน ให้คุณจรูญ  อารมย์ดีเป็น 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   คณะกรรมการท่านสาม ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 

บ้านแหลม ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนะคะ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนจะมี
หน้าที่ร่วมกันจัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลโดยที่มีผู้แทนจาก
ประชาชนมามีส่วนร่วมด้วย คณะกรรมการท่านประกอบด้วย 
1.  นางชูศรี  เอี่ยมสะอาด 
2. นายส าราญ  พวงเจริญ   
3. นายส าเริง  เก่าเงินโชติ 
คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ครบวาระเมื่อ 
27 ธันวาคม 2561 และเราใช้วิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการพัฒนา จึงขอให้ที่ประชุมเสนอได้เลยค่ะ 
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คุณส าอาง  บุษบา    -  ดิฉันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ขอเสนอคุณบุญยงค์  นิ่วบุตรค่ะ 
ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 

มติที่ประชุม     -  รับรอง 

คุณพิศิษฐ์ศักดิ์   เที่ยงธรรม   - กระผมขอเสนอคุณค านึง พิทยบ ารุง ประธานชุมชนหมู่ที่3 
ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการสนับสนุนฯครับ 

มติที่ประชุม     -  รับรอง 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  สรุปมติที่ประชุม ลงคะแนน ให้คุณค านึง พิทยบ ารุง เป็น 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   คณะกรรมการท่านสอง ในคณะกรรมการสนับสนุนฯ ขอเชิญ 
     เสนอท่านที่สามได้เลยค่ะ 

คุณส าอาง  บุษบา    -  ดิฉันขอเสนอคุณพัทธนันธ์  เกียรติอุบลวงษ์ค่ะ 
ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 

มติที่ประชุม     -  รับรอง 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  สรุปคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯชุดใหม่ 
ที่มาจาการคัดเลือกของประชาคม จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. คุณบุญยง  นิ่วบุตร 
2. คุณค านึง  พิทยบ ารุง 
3. คุณพัทธนันธ์  เกียรติอุบลวงษ์ 
คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะมีวาระอยู่ในต าแหน่งสี่ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
แก้ ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
งาน 
ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าที่ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะ
กรรมการฯที่มาจากการคัดเลือกของประชาคมท้องถิ่นประกอบด้วย 
1. นายจรูญ   อารมย์ดี 
2. นายชะลอ   สินล้น 
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คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ครบวาระเมื่อ 
27 ธันวาคม 2561 
ขอให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการท่านที่หนึ่งได้เลยค่ะ 

นายคมเดช  จงพุทธรักษา   - กระผมขอเสนอ คุณพิศิษฐ์ศักดิ์   เที่ยงธรรม ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ครับ 

มติที่ประชุม     -  รับรอง 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    -  เชิญเสนอท่านที่สองต่อได้เลยค่ะ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม    

คุณพิศิษฐ์ศักดิ์   เที่ยงธรรม   - กระผมขอเสนอประธานชุมชนหมู่ที่ 10 คุณภูริตา  
ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 จงพุทธรักษา ครับ 

มติที่ประชุม     -  รับรอง 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    - สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   รับการคัดเลือกจากที่ประชาคม จ านวน 2 ท่านได้แก่  

1. คุณพิศิษฐ์ศักดิ์  เที่ยงธรรม 
2. คุณภูริตา  จงพุทธรักษา 
ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแหลมจะท าการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลครั้งแรก หลังจากการประชุมชา
คมเร็วๆ นี้ค่ะ หลังจากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการการจัดท า
แผนชุดใหญ่ เชิญท่านรองนายกตามระเบียบวาระต่อไปเลยค่ะ 

วาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    - ขออนุญาตที่ประชุมสักครู่นะคะ ก่อนที่ท่านรองนายกจะ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น 

ดิฉันน าเรียนผู้ร่วมประชุมทุกท่านว่าเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ไว้  
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ค่ะ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม เป็นการ
กระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้น แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ 
โครงข่ายการคมนาคม และการเชื่อมต่อ ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ให้เหมาะสมกับกิจกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน
และการขยายตัวของชุมชน และมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองใน
บริเวณพ้ืนที่ส าคัญของเมือง 
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 เป้าประสงค ์  
1.มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บ้านแหลมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมและการขยายตัวของชุมชน 
2.เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
 ตัวชี้วัด    
1.ร้อยละของถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ก่อสร้างและ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่น 
2.ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงดูแล
ให้มีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอย่างต่อเนื่อง
 ค่าเป้าหมายถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 
92 สาย 
 กลยุทธ์  
 1.พัฒนาสภาพพ้ืนผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน มีระบบระบาย
น้ า ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 
 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและพ้ืนที่ส าคัญ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   เป็นเมืองที่สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า  การผลิต  การ
บริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
 แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยง
การเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนางานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง
ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  พัฒนา
ระบบจราจร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้ เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนสังคมและชุมชนในท้องถิ่นมีคุณภาพมีความ
เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จึงเน้นการพัฒนาโดย 
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มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน ให้
สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
 เป้าประสงค ์  
1.คนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมี   
ความสุข   
 ตัวชี้วัด            
1.สัดส่วนที่ลดลงของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. 
2.ร้อยละของประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแหลมที่ตอบแบบสอบถามว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมี
ความสุข 
 ค่าเป้าหมาย  
ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 4,065 ครัวเรือน 
 กลยุทธ์  
1.การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึกและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.การสร้างอาชีพให้กับประชาชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เป็นเมืองที่คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุขความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 
 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขและสังคม
คุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง จัดตั้งองค์กรชุมชน
และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน
สวัสดิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองได้ 
แนวทางที่ 1.5 เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติมความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้านและการบูรณาการ
ภาครัฐแบบเข้มข้น 
 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับ
ประชาชน งานด้านสวัสดิการสั งคม (ผู้ สู งอายุ /คนพิการ/
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ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ ) งานด้านการศึกษา งานด้านการ
สาธารณสุข งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนางานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ า
ล าคลองในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ที่ประสบภาวะตื้นเขิน การ
ลุกล้ า การทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง ในแม่น้ าล าคลองท าให้น้ าใน
แม่น้ าล าคลอง มีคุณภาพต่ ากระทบต่ออาชีพประมงพ้ืนบ้านและ
การระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และต้นทุนทางเศรษฐกิจในด้านอาชีพประมงพ้ืนบ้าน 
ดังนั้นแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) 
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ า
ล าคลอง เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหาร
จัดการขยะที่เหมาะสมและถูกวิธี 
 เป้าประสงค ์  
1.สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
 ตัวชี้วัด    
1.ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
2.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะที่ได้จากการคัดแยกขยะ 
3.เกณฑ์ดีที่เพ่ิมขึ้นของคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่าน  
เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนที่รุกล้ าแม่น้ าล าคลอง 
 ค่าเป้าหมาย  
ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 4,065 ครัวเรือน 
 กลยุทธ์   
1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม 
2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม      
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    เป็นเมืองปลอดมลพิษและมี
สิ่งแวดล้อมด ี
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
ยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แนวทางท่ี 2.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่าและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นหลักเป็นส าคัญ ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มุ่งเน้นความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2.2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ าและทรัพยากร
แบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ  เพ่ือรองรับการเกษตร
และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ด้วยการเรียนรู้
จากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ง า น ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการจัดการขยะใน
ชุมชน งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม การขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับและทุกด้าน ดังนั้นแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจใน
การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล 
 เป้าประสงค ์  
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 ตัวชี้วัด    
1.ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
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2.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน 
 ค่าเป้าหมาย  
ส่วนการงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาล จ านวน 169 คน 
 กลยุทธ์   
1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
2.การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
3.การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   เทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็น
องค์กรที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 4.4 ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิ
บาลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร งาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต งาน
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร งานด้านการ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน งาน
ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น งานด้าน
การปรับปรุงและพัฒนารายได้ งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ  
ที่ปลัดได้น าเรียนผู้ร่วมประชุมไปนั้นเพ่ือขอทบทวนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอีกครั้ ง  มีท่ านใดต้องการเปลี่ ยนแปลง หรือเ ห็นว่ า
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดมาแล้วนั้นสอดคล้อง ครอบคลุมกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว เชิญเสนอความเห็นได้เลยค่ะ 

มติที่ประชุม     -  มติที่ประชุมเสนอความเห็นให้คงไว้ตามยุทธศาสตร์เดิม 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   -  ในระเบียบวาระที่ 3 เป็นรายงานผลการด าเนินงานใน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

รวม 93 โครงการ  จ านวนเงิน 40,884,828  บาท เช่น 
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1. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ าค.ส.ล.ตั้งแต่บริเวณแยก
ถนนหลังวัดลักษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัด
ลักษณาราม ถึง คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านแหลม 
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พบ.ถ. 11-003 สายแม่แตงไทยอุทิศ ตั้งแต่ช่วง กม.0+844 ถึง กม.
1+424 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแหลม 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตัวยู ตั้งแต่หน้าบ้านนาย
ชะลอ ทวีสุข ถึง แม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม 
5. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ถนนหลังโรงเรียนวัดในกลาง  หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม 
6. โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) 
7. โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
8. โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน 
9. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา
รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ 
10. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 
11. โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ 
12. โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล 
13. โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
14. โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอ าเภอบ้านแหลมจังหวัด
เพชรบุรี 
15. โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์  เป็นต้นนะครับ โครงการที่ได้กล่าว
มานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และยังมีบางโครงการที่ยังต้องด าเนินการต่อในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วย เช่น ชุมชนหมู่ 2 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสนถึงแยก
ธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 งบ 2,350,000 บาท โครงการขุดลอกคลองวิก 
งบ 49,400บาท โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ าค.ส.ล.และเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าโอสดถึงสุดเขตเทศบาล 
หมู่ที่2 งบ 1,480,000 บาท ชุมชนหมู่ 3 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.และปรับปรุงฝาท่อพัก ค.ส.ล.
ซอยแยกจากซอยเทศบาล14 ถึงถนนตลาดเก่าหมู่ที่ 3 งบ 235 ,000 
บาท ชุมชนหมู่ 4 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันหินกันดินคลองหลังวัด
ศรีษะคามหมู่ที่ 4 งบ 1,730,000 บาท โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
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น้ า ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออกตั้งแต่สะพานวัดศรีษะ
คามถึงซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ งบ 2,785,000 บาท  โครงการถมถนน
หินผุพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยบ้านนายปัญญา
(ต่อจากเดิมหมู่ที่4) งบ 256,000 บาท ชุมชนหมู่ 5 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมประตูเปิด-ปิดสแตนเลสข้างศาล
เจ้ากวงกง ถึงแม่น้ าเพชรบุรีหมู่ที่ 5 งบ 65 ,000 บาท ชุมชนหมู่ 6 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขนายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อก
คอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิง
สะพานข้ามแม่น้ าเพชรบุรีถึง 3 แยก หมู่ที่6 งบ 51,500 บาท โครงการ
ขุดลอกคลองยายติก หมู่ ที่  6  งบ 51 ,500 บาท ชุมชนหมู่  7  
ติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 1 งบ 496,000 บาท ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ระยะที่ 2 งบ 500,000 บาท  ก่อสร้างห้องคลังความรู้ งบ 83,900 
บาท  ปรับปรุงภูมิทัศด้านหน้าส านักงานเทศบาล งบ 500,000 บาท 
ปรับปรุงอาคาร อปพร บริเวณส านักงานเทศบาล งบ 220,000 บาท 
ก่อสร้างสูญพัฒนาเด็กเล็กสั งกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม งบ 
3,335,000 บาท ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลวัด
ลักษณารามงบ390,000บาท ติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ งบ 
455,000 บาท โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอย
เทศบาล9 หมู่ 7 ชุมชนหมู่ 8 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
รหัสทางหลวงท้องถิ่นพบ.ด. 11-004 สายประมงเจริญ ตั้งแต่ช่วง กม.
1+813 ถึง คลองสาธารณะประโยชน์(ต่อของเดิม) งบ 60 ,000 บาท 
ชุมชนหมู่ 10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยแยกจากถนนหน้าศาลเจ้าฮุดโจ๊ว หมู่ที่ 10 งบ 
979,000 บาท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนซอย
หลังศาลเจ้าฮุดโจ๊ว หมู่ที่ 10 งบ 1,699,500 บาท และยังมีอีกหนึ่ง
โครงการที่บรรจุเข้าแผนไว้ ที่ต้องด าเนินการทั้งหมด 9 ชุมชน คือ 

โครงการจัดท าป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล งบ 
400,000 บาท 
ต่อไปเป็นการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ได้ท าการส ารวจ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เริ่มจากหมู่ที่ 1 ไปเลยนะ
ครับ หลังจากที่เราได้ชมการน าเสนอไปแล้วนั้นกระผมขอสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการ ปัญหา ของประชาคม เริ่มจาก 
หมู่ที่ 1  
1. ชื่อแยกตัววาย ชื่อ ถนนอุตมิงค์สายใน 
2. ติดกระจกโค้งนูนตรงแยกตัววาย 
หมู่ที่ 2 
1.จุดเสี่ยงแยกหน้าธนาคารกสิกร เสนอติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
(พีม่วย) 



16 
 

2.สะพานข้ามแม่น้ าควรปรับปรุง/สร้างใหม่ ? 
หมู่ที่ 3 
1.ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ ทสปช. 
2.ขุดลอกคูคลองในพ้ืนที่ 
3.เสริมผิวถนนซอยหลังตลาด ตลอดเส้น 
หมู่ที่ 4 
1.ท าดาดบริเวณคลองเขิน 
2.ซอยเทศบาล 25 เสริมผิวถนน ค.ส.ล. (น้ าท่วม) 
3.สามแยกหน้าบ้านนายกฯ/หน้าบ้านนายอ าเภอ/หน้าโรงพยาบาล 
4.จ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนนหน้าวัดในกลาง 
 
หมู่ที่ 5 
1.ถนนเส้นแอบขายน้ าทะเลหนุน (ท าบานสแตนเลสปิดเปิด) 
หมู่ที่ 7 
1.ซุ้มป้ายยินดีต้อนรับเข้าเขต 
2.การบังคับใช้ความเร็วรถในเขตเทศบาล อย่างเคร่งครัด 
หมู่ที่ 8 
1.เสริมถนน พร้อมท่อต่อจากของเดิม 
2.เสริมถนนบ้านป้าแก้ว 
3.เสริมถนนบริเวณป้อมต ารวจ สามแยกทางเข้าหมู่ที่8 ตรงป้ายชื่อ
ชุมชน 
หมู่ที่ 10 
1.ตีเส้นจราจรถนนหน้าศาลเจ้า 
2.ท าถนนเทลีน 
3.ท าประตูกั้นท่อระบายน้ า 
4.ท าท่ีดักไขมัน 
5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี 
6.พลังงานไฟฟ้าจากขยะ  
กระผมขออนุญาตด าเนินการในระเบียบวาระต่อนะครับ 

วาระท่ี 5  พิจารณาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 3 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   -  กระผมขอท าการเสนอข้อมูลโครงการที่แต่ละส่วนการ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม งานเพ่ิมเข้าแผนแผนงานแรกแผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลมแห่ง
ใหม่ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 

2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 
3. โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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1. โครงการจัดท าโครงเหล็กส าหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่
ที่ 3 ต าบลบ้านแหลม 

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรี-บ้าน
แหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่วัดศรีษะคาม – ซอยเทศบาล 15 
หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านแหลม 

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ าค.ส.ล. ถนนนาคธวัซ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแหลม 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณข้าง
โรงเรียนวัดต้นสน – สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุง เสริมผิวถนน ค.ส.ล. ถนนลอด

ใต้สะพานข้ามแม่น้ าเพชรบุรี ฝั่งหมู่ที่ 5 
7. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างศาลเจ้ากวนอู หมู่ที่ 7 
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนก

รีตพร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พบ.ถ.11-004 สายประมงเจริญ ตั้งแต่ช่วง  
กม. 0 + 833 ถึง 0+883 หมู่ที่ 8 

9. โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 8 (ต่อจากของเดิม) 

10. โครงการก่อสร้างเข่ือนหินกันดินเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โ ค ร งกา รจั ด ง านรั ฐ พิ ธี วั น เ ฉลิ มพร ะชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
แผนงานการศึกษา 

1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค
กลาง และระดับประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
3. โครงการผักบ้านฉัน 
4. โครงการหนูน้อยสดใส ห่างไกลยาเสพติด 
5. โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 
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6. โครงการจัดซื้อค่า อุปกรณ์การเรียน 
7. โครงการจัดซื้อค่าเครื่องแบบนักเรียน 
8. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียน

เทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  
จ านวน  2อัตรา 

10. โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าแหน่งภารโรง/พนักงานท าความสะอาด 

11. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 – 6 
12. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
14. โครงการฝึกอบรมและศึกษา   ดูงานพนักงานครู พนักงาน

จ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
15. โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น 

แผนงานงบกลาง 
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการจราจร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการขุดลอกคลองวัดหมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5 
2. โครงการขุดลอกคลองตั้งแต่หลังปั้มน้ ามันใหญ่กว่าวงศ์ – 

ถนนทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 4 
3. โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 
4. โครงการขุดลอกคลองลาดส าพุด ตั้งแต่ประตูเปิด – ปิด ถึง

แม่น้ าเพชรบุรี 
5. โครงการขุดลอกคลองตลาด ตั้งแต่วัดศีรษะคาม – แม่น้ า

เพชรบุรี หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน าไปก าจัด 
(ครั้งที่  2) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
แผนงานการศึกษา 

1. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน 
2. โครงการถมดินโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ หมู่ที่ 7 
3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรสอนว่ายน้ าและดูแลสระ

ว่ายน้ า 
4. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอล 
6. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมฐานของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 
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8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
9. โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนเทศบาลวัด

ลักษณารามฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการประกอบถังบรรจุน้ าพร้อมติดตั้งปั้มและอุปกรณ์ 
ต่อไปเป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รประชาชน ได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม) นอกพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 ในท้องที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

   
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้แก่ แผนงานการศึกษา 

1. โครงการก่อสร้างสระว่ ายน้ าในเขตเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) - ก่อสร้างสระ
ว่ายน้ าส าหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน -ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพ่ือให้
ห่างไกลยาเสพติด งบประมาณ 40,000,000 บาท (ขอรับ
การสนับสนุนงบจาก อบจ.) 

2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่  7 ต าบล 
บ้านแหลม เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างลาน
กีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ
2,860,000 บาท (ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

3. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบริเวณสนามหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)ก่อสร้างสนามฟุตซอลบริเวณหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 2,300,000 
บาท (ขอรับการสนับสนุนงบจาก อบจ.) 

4. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล 
5. บ้านแหลมเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ก่อสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน (แบบ สถ.ศพด. 3) 
ตอกเสาเข็ม จ านวน 1หลัง ๆ ละ 3,332,300 บาท 
(หลังที่ 3) งบประมาณ 3,332,300 บาท งบเทศบาล 
ล าดับต่อไปเป็นบัญชีครุภัณฑ์ 
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- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 บาน ชนิดไม้  ส าหรับใส่แฟ้ม มี
กุญแจล็อค ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 75 ซม. 
จ านวน 2 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
- จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  ชนิดไม้ ขนาด120x60x 75 
ซ.ม. จ านวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
- ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 
6 
- ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 
1 (ต่อจากของเดิม) 
- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้, มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz , สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ 
USB ได้,สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts  
และ 1.8 Volts  ได้เป็นอย่างน้อย  จ านวน  5  เครื่อง 
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม 2561) 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลฯ) 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวด า จ านวน 
1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษA3 จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลฯ)  
- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 1 
เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) 
- จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) 
 - จัดท าม่านปรับแสง ยูวี จ านวน 71.64 ตารางหลา (ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด) 
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอก
สูบ  ไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  ตู้บรรทุกมูลฝอย  มี
ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร  และ
สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม  
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ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  พ้ืนหนา
ไม่น้อยกว่า 4.50  มิลลิเมตร  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนัก
บรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000  กิโลกรัม  ชุดอัดท้ายท างานด้วย
ระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1 
ดวง จ านวน 1 คัน (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561) 
- จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
พร้อมเก้าอ้ี  ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 9 ชุดๆ
ละ10,000บาท  เป็นเงิน 90,000  บาท  
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จ านวน  4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 
22,000 บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 
-จัดซื้อพัดลมโคจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จ านวน 66 ตัวๆละ 
3,000บาท เป็นเงิน 198,000บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พ้ืนหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000  
บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาท า
การของคอมเพรสเซอร์ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลมจ านวน 10  เครื่อง เครื่องละ 
55,400 บาท เป็นเงิน 554,000 บาท (ตั้งตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 
- จัดซื้อชั้นวางรองเท้าส าหรับเด็กนักเรียน  ขนาด 4 ชั้น 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า30ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.  สูง
ไม่น้อยกว่า  50  ซม.  จ านวน 8  อันๆ ละ 1,300 บาท  
เป็นเงิน 10,400  บาท  (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
- จัดซื้อถังน้ าแบบสแตนเลส - ขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
2,500 ลิตรคุณสมบัติตามมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง จ านวน 4 ถัง ๆละ 18,100 บาท เป็น
เงิน 72,400 บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 
- จัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า  60 x 120 x 
52 ซม. จ านวน  30 ตัว ๆ ละ  4,900  บาท  เป็นเงิน  
147,000  บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
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- จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า  53 x 36 x 28ซม. 
จ านวน  120 ตัว ๆ ละ  850  บาท  เป็นเงิน  102,000  
บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
- จัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก 
ขนาด  3  ชั้น จ านวน 15 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า30  
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จ านวน 
10 อันๆ ละ 21,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
- จัดซื้อกระดานอัจฉริยะหรือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ 
อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด จอภาพเป็นชนิดระบบสัมผัส (จอ
ทัชสกรีน) ขนาดภายในไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว (วัดโดยแนว
ทแยงมุม) จ านวน 1 ชุด ราคา 250,000 บาท ฟรีติดตั้ง (ตั้ง
ราคาตามท้องตลาด) จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ
ประปา ขนาด 2 ก๊อก 1.ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท า
ด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 2.ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยส
แตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว 3.มีอุปกรณ์ควบคุมการ 
เปิด-ปิดน้ า 4.มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 5.ใช้ไฟฟ้า AC 220 
โวลล์ 50 เฮิร์ต 6.ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง 
เช่น เบรคเกอร์กันดูดและไม่รวมเครื่องกรองน้ า จ านวน 2 
เครื่องๆละ 14,600 บาท เป็นเงิน  29,200 บาท (ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561)  
-จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 3 ขั้นตอนพร้อมติดตั้ง -ไส้กรอง PP 
ก าจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอยจากท่อส่งน้ าประปา -
ไส้กรอง Block carbon ก าจัดตะกอนก าจัดกลิ่น สี และ
คลอรีนในน้ า -ไส้กรองเรซิ่นก าจัดหินปูนจ านวน 1เครื่องๆ  
ละ 7,000 บาทเป็นเงิน 7,000   บาท(ตั้ งราคาตาม
ท้องตลาด) 
-จัดซื้อโต๊ะวางของสแตนเลสขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. 
ยาว 110 ซม. สูง 80 ซม. จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 4 ,500  บาท  
เป็นเงิน  27,000  บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
-จัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสขนาด  
กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 50 ซม. จ านวน 40 ตัวๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 
240,000 บาท 
-เก้าอ้ีสแตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. จ านวน 80 ตัวๆละ 
3,600บาท เป็นเงิน 288,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
-จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า -ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 
ระยะส่ง 20 เมตร น้ าหนัก 21 กิโลกรัมจ านวน 2 เครื่อง ๆ 
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ละ 9,900 บาทเป็นเงิน 19,800  บาท(ตั้ งราคาตาม
ท้องตลาด) 
-จัดซื้อเตียงพักฟ้ืน แบบมีล้อ (เตียงชิมมอนด์) โครงสร้างส
แตนเลส ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
90x200x65 ซม. รวมที่นอน -พนักหัว ท้ายเตียง แบบซี่
ลูกกรง -พ้ืนเตียง ปูด้วยไม้อัด 10 มม.ล้อขนาด 4 นิ้ว มีล็อค 
2 ล้อจ านวน  2  เตียงๆ ละ 15,000  บาท เป็นเงิน 30,000  
บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
 
- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง 
(1) เป็นเครื่องชั่งน้ าหนักแบบคานสมดุล (Machanical 
Balance)มีที่วัดส่วนสูงในตัว (2) ชั่งน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 
160 กิโลกรัม  (3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม 
(4) วัดส่วนสูงได้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 75 เซนติเมตรและ
ค่าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตรจ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  
8,000  บาท(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 
- จัดซื้อประตูฟุตซอลมาตรฐานพร้อมตาข่าย  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 x 3 เมตร  จ านวน  2  ชุด ๆ ละ 25,000 บาทเป็น
เงิน 50,000  บาท -เสาและคานประดูด้านหน้าเป็นเหล็ก
เหลี่ยม สีขาวสลับแดง ขนาดไม่น้อยกว่า8×8 ซม. (3.5 นิ้ว) -
เสาและคานด้านหลังประตูเป็นเหล็กรูปโค้งสีขาวขนาดไม่
น้อยกว่า1.85 นิ้ว -ความกว้างของเสาประตูมีขนาดไม่น้อย
กว่า 3 เมตร (วัดจากด้านใน) – ความลึกด้านบนนับจากคาน
ประตูไปนอกสนามมีขนาดไม่น้อยกว่า0.80 เมตร (วัดจาก
ด้านนอก)  -ความลึกด้านล่างนับจากคานประตูไปนอกสนาม
มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.05 เมตร (วัดจากด้านนอก) -เสาประตู
โกลฟุตซอลขนาดมาตรฐานจ านวน 1 ชุด มี 2 ประตู พร้อม
ตาข่ายไนล่อน 1คู่ -เสาประตูมีจุดยึดพุคเหล็กที่คานด้านล่าง
เสาประตู 2 จุดเพ่ือเสริมความมั่นคงของเสาประตู(ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด) 
- จัดซื้อเครื่องเล่น 1)กระดานลื่นปีนป่าย จ านวน 1 ชุด 2)
อุโมงค์รถไฟผจญภัย จ านวน 1 ชุด 3)โยกแยก จ านวน 3 ตัว 
4) กระบะทรายสี่เหลี่ยม จ านวน 1 ชุด -ปูพ้ืนยางกัน
กระแทกบริเวณทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 48 
ตารางเมตร 
-  ติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.70 x 2.05 เมตร จ านวน  2  ชุด -ขนาดไม่น้อย
กว่า 0.50 x 2.00 เมตร จ านวน  2  ชุด -ขนาดไม่น้อยกว่า 
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3.00 x 1.50 เมตร จ านวน  14  ชุด (ส าหรับ 1 อาคาร)(ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด) 
- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000  บีทียู 
จ านวน 4 เครื่อง ส าหรับห้องเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 
ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เครื่องละ 
21,000  บาท 
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานการเงิน จ านวน 1 เครื่อง 
2. จัดซ้ือเครื่องปริ้นท์สีแบบฉีดหมึก จ านวน 1  เครื่อง 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม จ านวน 10 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
-  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 5 
-  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 7 
-  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะท่ี 8 
โครงการติดตั้ งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลต าบล 
บ้านแหลมของเราตอนนี้ต้องหารือกับทางการไฟฟ้าด้วย
เนื่องจากการเดินสายไฟฟ้า การใช้สายไฟฟ้า  ต้องให้
ทางการไฟฟ้าช่วยเข้ามาก ากับดูแล ชี้แจงให้ถูกต้องครับ 
 

นายกลมกลม  โสฬสเสาวภาคย์   -  สวัสดีครับกระผมนายกลมกลม ผู้จัดการไฟฟ้า- 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  บ้านแหลม ในส่วนของเรื่องกล้องวงจรปิดที่ผ่านมาทางหน่วยงานอื่น 
สาขาอ าเภอบ้านแหลม   ไม่เคยมีใครมาประสานกับทางไฟฟ้าก่อนที่จะติดตั้งเลย มีแต่เทศบาล 

ต าบลบ้านแหลม ที่ท าหนังสือติดต่อมาอย่างถูกต้อง และผมเองก็รับ
เรื่องไว้ตรวจสอบ แต่ผมเองไม่มีอ านาจที่จะอนุมัติได้เลย จึงน าส่ง
เรื่องไปยังการไฟฟ้าเขต และทางการไฟฟ้าเขตก็ตอบกลับมาว่าไม่
สามารถที่จะติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าได้ครับ กระผมจึงขอฝากเรื่องไว้
กับทุกท่านด้วยนะครับว่าบุคคลใดที่จะกระท าการใดๆ กับเสาไฟฟ้า
ให้ติดต่อกับการไฟฟ้าใกล้บ้านท่านก่อนนะครับ ส่วนเรื่องการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ เพ่ือความปลอดภัย
ของคนในบ้านแหลมเรา การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระผมขอ
แนะน าให้ท าการติดตั้งพลังงานโซล่าเซลเพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณที่จะมาจ่ายค่าไฟฟ้าครับ 
กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ 

 
วาระท่ี 6  ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่ต้องการน าเข้าหารือในที่ประชุมประชาคมต าบล
   บ้านแหลม 
นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    - ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการไฟฟ้าส าหรับค าแนะน า  
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ด้วยนะคะ การแก้ไขปัญหาในอนาคตมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ 
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ทราบอีกครั้งนะคะในส่วนของระเบียบวาระที่ 6 นี้นะคะ ต้องรบกวน
หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณ 
สามแยกบ้านพักนายอ าเภอบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแหลม ได้มี
หารือกันว่าจะจ้างวิศวะกรรมจราจรมาออกแบบเพ่ือความปลอดภัย
ที่สุด ถูกต้องที่สุด และได้มาตรฐานรองรับการเป็นเมืองเปิดของ 
บ้านแหลมในอนาคต ต่อไปโครงการจัดท าป้ายชื่อถนนและป้ายซอย 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขออนุญาตหารือกันตรงนี้เลยนะคะ 
ตอนนี้เราได้มีการติดตั้งป้ายเดิมอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยจึง
ขอให้ ในที่ประชุมในวันนี้ช่วยกันออกความคิดเห็นร่วมกันเลย 
ตัวอย่างเช่น ถนนหมู่ที่ 1 ได้มีชื่อที่ทุกคนคนรู้จักแล้ว ชื่อว่าถนนอุตมิงค์
สายใน แต่อยากให้คนอ่ืนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากที่อ่ืนมารับรู้และเข้าใจ
ตรงกันทุกคน จึงอยากถามว่าให้เทศบาลจัดการอย่างไรดีคะ ถึงเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน 

คุณกรกต  อารมย์ดี    -  กระผมขอเสนอว่าให้เราทุกคนประชุมกันอีกครั้ง อย่าง 
ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา   ละเอียด กระผมจะท าแผนผังเขตบ้านแหลมที่เป็นกราฟฟิก มีเขตเส้น 
หมู่ที่ 10    แบ่งของแต่ละชุมชน แต่ละหมู่จากนั้นเราก็ตั้งชื่อให้ทุกชุมชนมีส่วน 

ร่วมจะได้เข้าใจตรงกันทุกคน ทุกหมู่บ้าน 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    - ขอบคุณส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณกรกต  
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ด้วยนะคะ ทางเทศบาลยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านจะมาช่วยเหลือเรา  

และทางเทศบาลจะรีบด าเนินการเลยค่ะ แต่ยังมีอีกเรื่องที่ต้องขอ
ความเห็นจากประชาคม คือเดิมทีที่ท าโครงการนี้การออกแบบป้าย
จะเป็นแบบสวยงาม ราคาสูง แบบโบราณ แต่ได้จ านวนป้ายไม่มาก
กับงบประมาณที่ได้จัดสรร หรือเราจะแก้ไขการออกแบบป้ายใหม่
ให้ทันสมัย เข้าใจง่าย ราคาถูกลง ได้จ านวนป้ายที่เพ่ิมขึ้น จึงขอ
ความเห็นจากท่ีประชุมประชาคมหน่อยค่ะ 

มติที่ประชุม     -  มติที่ประชุมลงความเห็นให้จัดท าป้ายแบบทันสมัยที่ได้ 
จ านวนป้ายเพิ่มข้ึน 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    - ล าดับต่อไปต้องขอความเห็นที่เราจะลงมือท าร่วมกันอย่างไร 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้เข้าใจตรงกันต้องการรูปแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ หรือความ 
     ต้องการจากชุมชนอย่างไร 

มติที่ประชุม     -  มติที่ประชุมลงความเห็นให้เสนอความเห็น รูปแบบ  
     ตัวอย่างของป้ายชื่อ ผ่านแกนน าชุมชน หรือประธานชุมชนเป็นผู้ 
     ประสานงานกับชาวบ้าน 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด    - หารือโครงการประกวดหรือจ้างเหมาออกแบบปรับ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ภูมิทัศน์บริเวณสามแยกกิ่งแก้ว เนื่องจากเป็นการหารือของ 




