


ลงนามถวายความอาลัย

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม  

นายทตัณัชพงษ์ เตมิวรรธนภทัร์ นายชวลติ สทิธิโชคคณานนท์ 

รองนายกเทศมนตรี น�าพนักงาน พนักงานครู และประชาชนในเขต

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ลงนามแสดงความอาลัย เพือ่ร�าลกึในพระ

มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมแจกริบบิ้นสัญลักษณ์สีด�า ให้กับ

ประชาชนเพือ่ตดิทดแทนการสวมใส่เสือ้ผ้า ขาว -ด�า เพือ่ถวายความ

อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

มอบใจถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.๙ 

 เหล่าพสกนิกรอ�าเภอบ้านแหลม ร่วม “มอบ

ใจถวายอาลัยในหลวง ร.๙” แสงเทียนสว่างไสว

และก้องด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ลานหน้าที่

ว่าการอ�าเภอบ้านแหลม วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ชาวบ้านแหลมได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

หาที่สุดมิได้ แสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมมอบใจ

และปณธิาน ท่ีจะท�าดตีลอดไปเพือ่ถวายอาลยัพ่อของ

คนไทยทุกคน



 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมท�าบุญ

ตกับาตรสัตตมวาร (๗ วนั) เพือ่น้อมถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช พระผูเ้สดจ็

สูส่วรรคาลัย เพือ่น้อมถวายความอาลยัร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ และแสดงออกถงึความจงรกัภกัดทีีค่นไทยทกุคนมต่ีอพระองค์

ท่าน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานวัดต้นสน อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมพสกนิกร

ท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านแหลม 

ท�าบุญตักบาตรสัตตมวาร

ท�าบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อมคณะผู้บริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานครเูทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมวาง

พวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เนือ่ง

ในวันปิยมหาราช วนัท่ี ๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอบ้านแหลม 

โดยมนีายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลม เป็นประธานในพิธี

วันปิยมหาราช

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. บริษัทกลางฯ และมูลนิธิ Safer Roads Foundation  

จดัโครงการ การจดัการเรยีนรูแ้บบการมส่ีวนร่วมในการเพิม่ความปลอดภัยทางถนนของชมุชน เพือ่สุขภาวะเดก็ เยาวชน และ

ประชาชนอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น ๓

 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จัดการประชุมทบทวนและจัดท�าแผนชุมชนเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ปี ๒๕๖๑ เพื่อแจ้ง

แนวทางการพฒันาท้องถิน่รบัทราบถงึปัญหา ความต้องการ ประเดน็การพฒันา และประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง ประกอบกบัแนวทาง

การปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ใส่หมวกให้น้อง 

ประชุมทบทวนและจัดท�าแผนชุมชน



 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต�าบล

บ้านแหลม นางป่ินทอง ศรจงัหวัด ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ร่วมโครงการประชาคมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ประจ�าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ชั้น ๓ โดยมีประชาชน ทั้ง ๙ ชุมชน เข้าร่วม

เสนอ และแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรี

ต�าบลบ้านแหลม และนายทัตณัชพงษ์ 

เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี

ต�าบลบ้านแหลม ลงพื้นที่ตรวจสอบ

พัฒนาความสะอาดคูคลอง ซ่อมแซม

ขุดลอกท่อระบายน�้า การเก็บขยะตาม

บริเวณคูคลอง เพื่อป้องกันน�้าท่วม และ

เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ได้ท�าความสะอาด

ล้างบริเวณตลาด และถนนสายต่าง ๆ 

ภายในเขตเทศบาล เพือ่ท�าให้พืน้ทีเ่กดิ

ความสะอาดเป็นการจัดการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี

ลอกท่อระบายน�้า พัฒนาความสะอาดคูคลอง 

ล้างตลาดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการประชาคมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 



 โครงการปรบัปรงุเสรมิผวิถนน ค.ส.ล. ซอยคานเรือพีอ่๊อด หมู่ที่ ๓ ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณจ�านวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท

งานกองช่าง

 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน�้า ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างอู่รวมยนต์ 

หมู่ที่ ๗ ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

งบประมาณจ�านวน ๗๑๙,๐๐๐ บาท

 โครงการก่อสร้างเขือ่นคนัหนิกนัดนิเหมอืงสาธารณะ หมูท่ี่ ๘ ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณจ�านวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท



 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน�้า
บริเวณ หน้าบ้านนายพรสรร นิยมค้า หมู่ที่ ๘ ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณจ�านวน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท

WWW.BANLAEMCITY.GO.TH

 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี
และยุวกาชาด ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล

วัดลักษณาราม ณ ค่ายศรียานนท์ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี



 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอบ้านแหลมเป็นประธาน เปิดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อความด ีTO BE BANLAEM 

มีการออกร้านของเหล่าผู้ปกครอง นักเรียน การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การแปรอักษร ๙ ในดวงใจโดยนักเรียนโรงเรียน

บ้านแหลมวทิยา ณ สนามหน้าทีว่่าการอ�าเภอบ้านแหลม ในวนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยเทศบาลต�าบลบ้านแหลม 

เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมหลักอันเป็นกิจกรรมของชาว TO BE NUMBER ONE อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ตามรอยพ่อ
สานต่อความดี
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