
รายงานการประชุมโครงการประชาคมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕61  ครั้งที่ 1/2561 

วันที่  3  พฤศจิกายน  ๒๕60  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 
6.  นางสาวธิดาวรรณ  เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นายชาตรี   อภิชาตภักด ี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8.  นายสมนึก  โกญจนวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9.  นางศิณัฐชญา  ทัศนากัณฑ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางสาวชจี   เทอดวงศ์วรกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11. นายพฤหัส   อักษรแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาวธัญญารัตน์  สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นายสถาพร   บัวคลี่   พนักงานดับเพลิง 
14. พ.จ.อ.นุกูล   ยิ้มแย้มศรี  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 
16. นางสาวประภาภรณ์   พุ่มทับทิม ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 

 ภาคส่วนประชาชน  
17. คุณปราณี   คชสังข์   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
18. คุณพรพิมล   กลิ่นขจร  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
19. คุณชะลอ  หงษ์ทอง   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
20. คุณพานิช  รักษาสุระสาร  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
21. คุณวิเวก   บุญทรัพย์   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
22. คุณบุบผา  รักษาสุระสาร  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
23. คุณอ าไพ   ทวีสุข   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
24. คุณจรัส   ขอเจริญ   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
25. คุณประสม   หงษ์ทอง  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
26. คุณชัชวาล   รอบรู้   ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
27. คุณพีระภัทร์   ศรีพลัง  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
28. คุณอนุโลม   หงษ์ทอง  ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา  หมู่ที่ 1 
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29. ร.ต.ต.บุญช่วย   บัวน้อย  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
30. คุณอนุศาสตร์   ผลห้า  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
31. คุณสุเนตร   เพ่งผุดผ่อง  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
32. คุณสุภาภรณ์   ฐิติวิริยะกุล  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
33. คุณวาทิน   กาญจนโอภาสวงศ์  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
34. คุณสุชาติ   ไกรมาสธรรม  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
35. คุณอุทิศ  มงคล   ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
36. คุณเนตรนิล   ตราชูวนิช  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
37. คุณละออ   เอี่ยมค้า   ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
38. คุณเอนก    เขียวประเสริฐ  ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 
39. คุณบุญมั่น  วังกรณ์   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
40. คุณค านึง   พิทยบ ารุง   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
41. คุณประทุม  ม้วนสุธา   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
42. คุณยุพิณ   รุ่งฤทธิ์   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
43. คุณสมพล  รักกสิกร   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
44. คุณสมบัติ   เกตุโกศล   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
45. คุณสโรชา   รัตนรัตน ์  ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
46. คุณส าเภา   ขอเจริญ   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
47. คุณอัมพร   พวงซ่อนกลิ่น  ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
48. คุณธนวัฒน์   เกตุโกศล  ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
49. คุณเกษสุดา   ใหญ่กว่าวงษ์  ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
50. คุณกิตติ   เกตุโกศล   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
51. คุณสร้อย   ทองค า   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
52. คุณลิ้นจี่   พันธสา   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
53. คุณสงวน   เรืองสมุทร  ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
54. คุณพิมล   เกศนา   ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 
55. คุณส าเนียง   จับใจ   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
56. คุณชุลี   ขอเจริญ   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
57. คุณสมทรง  หนเขียว   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
58. คุณอนงค์   รัตนรัตน์   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
59. คุณระพีพรรณ   เอียมอัมพะวัน ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
60. คุณเอนก   มาศกุล   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
61. คุณกาญจนา   ภู่พยนต์  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
62. คุณเรืองฤทธิ์   กล่อมทรัพย์  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
63. คุณชาติชาย  หล้าแหล่ง  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
64. คุณสมนึก   โชติบุตร   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
65. คุณสมศักดิ์   ธรรมรักษ์  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
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66. คุณขวัญเรือน   อุโต   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
67. คุณปรัชญา  สุชารมาส  ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
68. คุณอุดม   ค าสัตย์   ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4 
69. คุณอัญเชิญ  สร้อยสุวรรณ  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
70. คุณนานุช   กาญจนกุล  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
71. คุณสิตา   ขจรกลิ่น   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
72. คุณพรพิมล   บุตรน้ าเพชร์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
73. คุณวริทช์ธร   บุตรน้ าเพชร์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
74. คุณณัฐพล   บุตรน้ าเพชร์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
75. คุณพะเยาว์   น้อยผิวนวล  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
76. คุณพิมลพรรณ   กาลศิริศิลป์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
77. คุณมยุรี  จงเจริญ   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
78. คุณศรีกฤษ   ชอบงาม  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
79. คุณดวงดาว   ติ่งตั้งวงศ์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
80. คุณดวงใจ  จิตรจินดา   ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
81. คุณเสนาะ   ปักษีนาบุตร  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
82. คุณสมบูรณ์   ติ่งตั้งวงศ์  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
83. คุณบุญลือ   ธรรมมงคลชัย  ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา  หมู่ที่ 5 
84. คณุวาสนา   พวงสวัสดิ์  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
85. คุณชุมศรี   ชาญธวัชเลส  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
86. คุณช านิ  ชาญธวัชเลส  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
87. คุณสมจิต   เนตร์กระจ่าง  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
88. คุณประเสริฐ  พุกนิล   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
89. คุณวิชงค์   เลี่ยนชอบ   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
90. คุณสิรภพ   กิ่งแก้ว   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
91. คุณบุญเชาว์  แสงพันธ์  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
92. คุณปรารถนา   เพ็ญจันทร์  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
93. คุณปราณี   กาญจนกุล  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
94. คุณเพ็ญรุ่ง   รักดี   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
95. คุณเจริญ  พุ่มทับทิม   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
96. คุณไฉน   สุริยารัตน์   ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
97. คุณทฆิัมพร   ตันติวิญญูพงศ์  ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา  หมู่ที่ 6 
98. คุณยุวรีย์  ไทยอุดม    ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
99. คุณสมมิตร   ประดิษฐพงษ์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
100. คุณสุนันท์   เกียรติอุบลวงศ์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
101. คุณพัทธนันท์   เกียรติอุบลวงศ์ ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
102. คุณมาโนช  บุตรฉุย   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
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103. คุณปิ่น   เผ่าส าราญ   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
104. คุณอรอุษา   อินเทศ   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
105. คุณสุริยะ   อินเทศ   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
106. คุณอรรถพล   นุชนิยม  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
107. คุณส าราญ   กาลศิริศิลป์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
108. คุณพิศิษศักดิ์   เที่ยงธรรม  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
109. คุณเฉลียว  แสงสด   ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
110. คุณวาสนา   เก้านพรัตน์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
111. คุณบุญชู   เก้านพรัตน์  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
112. คุณแก้วทิพย์   ชะบา  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
113. คุณพัชรี   เพชรประกอบ  ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7 
114. คุณสุนิวัฒน์   แท่นมณี  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
115. คุณเสาวลักษณ์   ศรีวรพงษ์  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
116. คุณส าอาง   บุษบา   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
117. คุณจักรกริช   บุษบา  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
118. คุณล าเจียก   สง่าพงษ์  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
119. คุณช่อเพชร   ทวีสุข   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
120. คุณสมศักดิ์   ทวีสุข   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
121. คุณจ ารัส   ช่างทอง   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
122. คุณชะเอม   ศรีบุญญฤทธิ์  ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
123. คุณวิจิตร   สง่าพงษ์   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
124. คุณบุญยง   นิ่วบุตร   ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 
125. คุณสุเนตร   เขียวเข้ม  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
126. คุณปิญญา   พรหมอินทร์  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
127. คุณสอิ้ง   ศิริพาสาร   ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
128. คุณสรัญญา   ผิวผ่อง  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
129. คุณสายชล   ชอบงาม  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
130. คุณเฉลิมพล   อ่อนนุ่ม  ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 10 
   
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  กล่าวต้อนรับและแนะน าตัวคณะผู้บริหาร 
เริ่มจากดิฉันนางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม ท่านนายกเทศมนตรี นายวัน  เมฆอัคคี  
ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ และยังมีหัวส่วนการงานที่ร่วมประชุมในวันนี้ด้วย
เริ่มจากท่านอนุชา  ลีอร่าม  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม คุณสมทรง  หนั งสือ  หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล คุณธิดาวรรณ  เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง คุณสมนึก   โกญจนวรรณ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา คุณชาตรี  อภิชาตภักดี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคุณศิณัฐชญา  
ทัศนากัณฑ์  ผู้อ านวยการกองช่าง ที่กล่าวมานั้นคือหัวหน้าส่วนการงานที่เก่ียวข้องค่ะ 
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นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ส าหรับการประชุมประชาคมในวันนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับการ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ท างานของเทศบาลต าบลบ้านแหลม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
     2560 ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการสิ่งใดไปบ้าง และน าเสนอรายงานงบ 
     การเงินของเทศบาล การใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ  
     และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลจะด าเนินการโครงการ 
     อย่างไรต่อไป มีประเด็นที่จะขอเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา 
     เทศบาลด้วยค่ะ  ประเด็นแรกที่น าเสนอ คือ การรายงานผล 
     การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1   
     ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30  กันยายน 2560 ขอเรียนเชิญฝ่าย 
     ผู้บริหารน าเสนอเลยค่ะ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  -  ก่อนอ่ืนขอสวัสดีพ่ีน้องชาวบ้านแหลมที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ทุกท่านนะครับ กระผมนายทัตณัชพงษ์   เติมวรรธนภัทร์ 
     รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จ านวนโครงการที่เทศบาล 
     ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ครับ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตัวยู ในซอยเทศบาล 5 
     (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 

2. โครงการติดตั้งราวสะพานบริเวณหน้าร้านเค้กชาวตรัง หมู่ที่ 10 
3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบาย 

     น้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนแม่แตงไทยอุทิศ ถึง หลังวัด 
     อุตมิงค์ หมู่ที่ 1 

4. โครงการปรับปรุงรั้วส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
5. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านทรงเอียด (ต่อ 

     จากของเดิม) หมู่ที่ 10 
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจาก 

     ถนนชลประทาน หมู่ที่ 4 
7. โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 
8. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที ่5 
9. โครงการก่อสร้างถนนหินผุพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. 

     รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4 
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล  

     24 หมู่ที่ 4 
11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  

     ซอยบ้านนายสนิท ภิณโญ หมู่ที่ 6 
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  

     รูตัวยู ซอยร้านซีดี หมู่ที่ 3 
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13. โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ตั้งแต่หน้าร้านซักอบรีด  
     - ศาลเจ้าสองพ่ีน้อง หมู่ที่ 3 

14. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝา 
     รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยบ้านนายซอ หมู่ที่ 3-5 

15. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝา 
     รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 6 

16. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
     ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางชูศรี ส าเภาเงิน-สุดเขตเทศบาล  
     หมู่ที่ 7 

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านลุงถิน  
     เลี่ยนชอบ หมู่ที่ 6 

18. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า 
     ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหน่าย หมู่ที่ 10 

19. โครงการขุดลอกคลองบริเวณหน้าศาลเจ้ากวงกง หมู่ที่ 5 
20. โครงการขุดลอกคลองบริเวณศาลเจ้ากวงกง หมู่ที่ 5 
21. โครงการขุดลอกคลองหลังโรงพยาบาลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 
22. โครงการขุดลอกคลองวัดในกลาง หมู่ที่ 3 
23. โครงการขุดลอกคลองโรงปูน หมู่ที่ 6 
24. โครงการขุดลอกคลองหลังปั๊มน้ ามันหลักเพชร หมู่ที่ 7 
25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือ 

     โกหน่าย (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 10 
26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุง 

     ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยหน้าศาลเจ้าฮุดโจ๊ว (ต่อของเดิม) 
27. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

     พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนน 
     ประมงเจริญ ถึง เชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายค.ส.ล.รูปตัวยู  
     ซอยบ้านนายสนิท ภิญโญ หมู่ที่  6  ต าบลบ้านแหลม 

ต่อไปยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และ 
     พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรี 
     ในเขตเทศบาล  งบประมาณที่เบิกจ่าย  36,020  บาท 

2. โครงการ To Be Number One งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 71,870 บาท 
3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด หรือเนตรนารีระดับปฐม 

     ศึกษา ป.6  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 7,510  บาท 
4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 

     ที่เบิกจ่าย 41,093  บาท 
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5. โครงการนิทานหรรษา งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 7,977 บาท 
6. โครงการนิเทศการศึกษา งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 8,744  บาท 
7.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  9,992 บาท 
8. โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก (IQ,EQ,MQ) เทศบาลต าบล 

     บ้านแหลมงบประมาณที่เบิกจ่าย  9,075  บาท 
9. โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์ 

     พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 4,785 บาท 
10. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน และ 

     แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณที่เบิกจ่าย    
     45,214  บาท 

11. โครงการวิทยาศาสตร์คุณหนู งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 8,749 บาท 
12. โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อหรือพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก 

     ปฐมวัย งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 19,523  บาท 
13. โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก งบประมาณที่เบิกจ่าย    

     16,288  บาท 
14. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนคุ้มครองเด็ก งบประมาณ 

     ที่เบิกจ่าย 4,540  บาท 
15. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านสุขภาพ 

     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  4,785  บาท 
16. โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณที่เบิกจ่าย    

     169,910  บาท 
17. โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข งบประมาณที่ 

     เบิกจ่าย 104,839  บาท 
18. โครงการควบคุมพาหะน าเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน 

     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 15,250  บาท 
19. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา 

     รอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนระดับประเทศ 
     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  41,950  บาท 

20. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ งบประมาณที่ 
     เบิกจ่าย 77,000  บาท 

21. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 89,915 บาท 

22. โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ งบประมาณที่ 
     เบิกจ่าย 30,000 บาท 

23. โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่ งบประมาณที่ 
     เบิกจ่าย 6,900 บาท 
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24. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสและ 
     ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง งบประมาณที่เบิกจ่าย    
     39,000 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ 
     รักษาความสงบเรียบร้อย 

25. โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ งบประมาณที่ 
     เบิกจ่าย 16,650 บาท 

26. โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม)นอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  440,000  บาท 

27. โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ 
     ผู้ประสบภัยต่างๆ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 16,650  บาท 

28. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
     (อปพร.)งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 5,835 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน  
     พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

29. โครงการอุดหนุนการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน "ครั้งที่ 8 อ าเภอ 
     บ้านแหลม" งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  80,000  บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30. โครงการรักบ้านแหลม รักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เบิกจ่าย  
     24,715 บาท 

31. โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี  งบประมาณที่ 
     เบิกจ่าย 87,035 บาท 

32. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรงบประมาณที่ 
     เบิกจ่าย 24,715 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33. โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย18,500บาท 
34. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 149,414  บาท 
35. โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณที่เบิกจ่าย   

     29,925  บาท 
36. โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย งบประมาณที่ 

     เบิกจ่าย  49,957  บาท 
37. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณที่ 

     เบิกจ่าย 1,440  บาท 
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38. โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
     พระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวามหาราช)งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 3,000 บาท 

39. โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
     พระบรมราชินีนาถ(12 สิงหามหาราชินี)  

40. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติของจังหวัดและอ าเภอ 
     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 29,650 บาท 

41. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณที่เบิกจ่าย  
     142,152 บาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารที่ดีในองค์กรและ 
     การมีส่วนร่วมของประชาชน 

42. โครงการขอรับเงินอุดหนุนข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ 
     ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ประสานแผนการ 
     พัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 18,000  บาท 

43. โครงการอบรมและศึกษาดู งานของพนักงานเทศบาล  
     ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างงบประมาณที่เบิกจ่าย 6,190 บาท 

44. โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศให้กับโรงเรียนเทศบาล 
     วัดลักษณารามงบประมาณท่ีเบิกจ่า 51,600  บาท 

45 .  โครงการจัดหาผ้ าม่ านบั งแสง อุปกรณ์พร้ อม อุปกรณ์  
     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 89,280  บาท 

46. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 
     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 432,000 บาท 

47. โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน งบประมาณที่เบิกจ่าย   
     11,862 บาท 

48. โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม งบประมาณที่เบิกจ่าย   
     9,385 บาท 

49. โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน งบประมาณที่เบิกจ่าย    
     149,120  บาท 

50. โครงการวันเทศบาล งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  9,650 บาท 
51. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 

     งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 38,835 บาท 
52. โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 

     ทะเบียนทรัพย์สินงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 214,800 บาท 
สรุปผลการด า เนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

     บ้านแหลมปีงบประมาณ 2560 ในปีที่ผ่านมา 
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวน 16  

     โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจ านวน 46 โรงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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มีจ านวน 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวน 3 โครงการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจ านวน 6 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีจ านวน 13  
     โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 มีจ านวน 42 โครงการ โครงการที่ได้รับ 
     จัดสรรงบประมาณด าเนินการ ยุทธศาสตร์ที่  1 จ านวน 15  
     โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 45 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3  
     จ านวน 7 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่  4 จ านวน 2 โครงการ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 13  
     โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 จ านวน 31 โครงการ มีโครงการที่ 
     ด าเนินการแล้วเสร็จ ยุทธศาสตร์ที่  1 จ านวน 2 โครงการ 
     งบประมาณที่ ใช้ 2,254,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 36  
     โครงการ ใช้งบประมาณ 34,721,081 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3  
     จ านวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณ 503,135 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4  
     จ านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณ 80,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5  
     จ านวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณ 4,434,600 บาท ยุทธศาสตร์ที่  
     6 จ านวน 10 โครงการ ใช้งบประมาณ 535,788 บาท ยุทธศาสตร์ 
     ที่ 7 จ านวน 11 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,030,722 บาท รวม 
     งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด 43,559,326 บาท ขอเชิญท่านปลัด 
     ชี้แจงต่อไปครับ 

 
นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   - ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีรายได้
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  รวมถึง หนึ่งร้อยล้านบาทแล้วนะคะ ซึ่งมาจากการจัดเก็บภาษี 
     อากรต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ อาคารบ้านเช่า 
     ภาษีป้ายต่างๆ รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
     ต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่างๆ รายได้จากทรัพย์สิน เช่น  
     การให้ธนาคารออมสินเช่าพ้ืนที่ ตั้งตู้ ATM รายได้เบ็ดเตล็ดมาจาก 
     เทศบาลได้ฝากเงินไว้ที่ธนาคารแล้วมีดอกเบี้ยขึ้นมา จะเป็นรายได้ 
     เบ็ดเตล็ด รายได้จากทุนคือการขายทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหาย ภาษี 
     จัดสรรมาจากที่ รั ฐบาล ได้ จั ดสรรงบประมาณมาให้  เช่ น  
     ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีนิติกรรมที่ดิน เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นรายจ่าย 
     เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ค่าอาหารเสริมนม  
     รวมรายรับของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30  
     กันยายน 2560 อยู่ที่ 107,102,539.22 บาท ค่ะ ต่อไปเป็นด้าน 
     รายจ่าย เริ่มที่ งบกลาง อยู่ที่ 25,634,334.73 บาท เงินเดือนคณะ 
     ผู้บริหาร อยู่ที่  2,946,000 บาท เงินเดือนพนักงานเทศบาล  
     28,467,849.27 บาท รายจ่ายค่าตอบแทน 421,121 บาท ด้านค่า 
     ใช้สอย 12,737,638.88 บาท ค่าวัสดุ 5,961,154.13 บาท ค่า 
     สาธารณูปโภค 1,061,549.93 บาท ค่าครุภัณฑ์ 2,358,861 บาท  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,363,369 บาท รายจ่ายอ่ืนๆ ไม่มีนะคะ  
     รายจ่ายด้านเงินอุดหนุน 4,980,840 บาท สรุปรวมรายจ่าย 
     ที่ผ่านมาในปะงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 95,932,71.64 บาท 

จะเห็นว่ารายรับจะสูงกว่ารายจ่าย ซึ่งเมื่อใช้จ่ายไม่หมดงบประมาณ 
     จะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลค่ะ ต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะสิ้นสุดปีงบประมาณ 
     วันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ก าหนด 
     วิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นเมืองท่ีประชาชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน” และ 
     ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกันดังนี้ค่ะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง มี 
     เป้าประสงค์ คือ 1.มีถนนที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อภายใน 
     พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมและการ 
     ขยายตัวของชุมชน นอกจากจะพัฒนาถนนหนทางแล้วต้องมี 
     2. เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีโครงการส าคัญที่ 
     ด าเนินงานตัวอย่างดังนี้ ขอเชิญท่านรองนายกฯ อธิบารายละเอียด 
     ของพ้ืนที่โครงการได้เลยค่ะ  

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  -  ด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีโครงการดังนี้ครับ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6   
         ต าบลบ้านแหลม 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  หมู่ที่ 7 
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 
4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบาย 

        น้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูและปรับ ปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนค.ส.ล. รหัสทางหลวง 

        ท้องถิ่น พบ.ถ. 11-003 สายแม่แตงไทยอุทิศ ตั้งแต่ช่วง กม.
        0+844 ถึงกม.1+424หมู่ที่1ต าบลบ้านแหลม งบประมาณ  
        1,985,000บาท(เป็นโครงการที่ได้รับอุดหนุนมาครับ) 

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
        พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู รหัสทางหลวง 
        ท้องถิ่น พบ.ถ.11-004 สายประมงเจริญ ตั้งแต่ช่วงกม.0+380  
        ถึ ง  กม .1+813 หมู่ที่  8  ต าบลบ้ านแหลม  งบประมาณ 
        9,292,000  บาท 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ขออนุญาตเสริมที่ท่านรองได้กล่าวมานะคะ ว่าโครงการก่อน 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  หน้านี้ จ านวน 4 โครงการ เป็นโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติ  
     หรือจากจ่ายภาษีอากรของประชาชนนะคะ ส่วนโครงการถนน 
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     สายแม่แตงไทยอุทิศเป็นโรงการที่น าเข้าประชาคมเมื่อปีที่แล้วเพ่ือ 
     ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอีกหนึ่งโครงการก็เช่นกันค่ะ แต่ 
     ต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากต้องเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 
     ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไปค่ะ เชิญท่านรองต่อเลยค่ะ 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  -  นอกจากเรื่องของการก่อสร้างถนนหนทางแล้วยังมีการพัฒนา
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม เมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามด้วยนะครับ มี 
     โครงการหลัก ดังนี้ 

1.  โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  โครงการอบรมจัดระเบยีบแผงลอย หาบเร่เสน่ห์เมืองบ้านแหลม 
3.  โครงการถนนสวยงาม 
4.  โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน  

         ทางเท้าและพ้ืนที่สีเขียวและท่ีสาธารณะ 
5.  โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) 
     งบประมาณท้ังสิ้น 21,752,400 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 

     ประชาชน เป้าประสงค์ คนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีชีวิต 
     ความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข โครงการส าคัญท่ีด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.  โครงการจัดงานรัฐ พิธี วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ จ 
         พระเจ้าอยู่หัวฯ  

2.  โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
         พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 

3.  โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ 
4.  โครงการเข้าวัดท าบุญน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
6.  โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
7.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
8.  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
9.  โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข 
10. โครงการควบคุมพาหะน าเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน 
11. โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า 
12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 

          วัดลักษณาราม 
13. โครงการส่ง เสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  

          ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 
14. โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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15. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ 
          เมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ เป็นต้น 

     งบประมาณ 29,474,310 บาท ต่อไปเป็น  
ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ คือสร้าง 
     คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
     ประชาชนและระบบนิเวศ โครงการส าคัญท่ีด าเนินงาน  

1.  โครงการส านักงานร่มรื่น 
2.  โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ 
3.  โครงการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
4.  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ าเพชรบุรี 
5.  โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.  โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยน าไปก าจัด 
7.  โครงการขุดลอกคลองยายติก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม 
8.  โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม 
9.  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น 
งบประมาณ 4,612,900 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เป้าประสงค์  

     เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 
     เทศบาลต าบลบ้านแหลม โครงการส าคัญท่ีด าเนินงาน 

1.  โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
2.  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 
3.  โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์ 
4.  โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

         บ้านแหลม 
5.  โครงการวันเทศบาล 
6.  โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม  

         จริยธรรม และการน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ 
7.  โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ 

        ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
8.  โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ 
9.  โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการจัดซื้อ 

         จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
         พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

10. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด 
         เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

11. โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ 
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12. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์
         พัฒนาเด็กเล็ก 

13. โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
14. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 

          ต าบลบ้านแหลม  เป็นต้น งบประมาณ 3,359,400 บาท 
ประมาณการผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561 มีจ านวนโครงการ 

     ทั้งสิ้น 124 โครงการ จ านวนงบประมาณ 59,199,010 บาท ครับ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  โครงการที่ท่านรองได้กล่าวมานี้ เป็นโครงการที่ส าคัญที่จะ
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ด าเนินการช่วงปีงบประมาณ 2561  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ 
     ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 102,312,000 บาทค่ะ ประมาณการ 
     รายจ่ายอยู่ที่ 102,300,000 บาทถ้วนค่ะ ทั้งนี้ที่กล่าวมาเป็นการ 
     น าเสนอโครงการที่ทางเทศบาลจะด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ  
     2561 ซึ่งทุกท่านสามารถตรวจสอบ ซักถามข้อสงสัยได้ตลอด ในส่วน 
     ของโครงการที่ค้างการด าเนินงานมา ดิฉันขอน าเรียนว่าค่าใช้จ่าย 
     โครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งสามารถกันเงินงบประมาณมา 
     ด าเนินการในปีงบประมาณตอนนี้ได้ค่ะ มีโครงการใดบ้าง ขอให้ 
     ผู้อ านวยการกองช่างได้น า เสนอ เชิญผู้อ านวยการศิณัฐชญา 
     ทัศนากัณฑ์ค่ะ 

นางศิณัฐชญา  ทัศนากัณฑ์  -  โครงการที่กันเงินงบประมาณไว้ได้แก่ โครงการเสริมผิวถนน ซอย
ผู้อ านวยการกองช่าง   เทศบาล 10  โครงการก่อเขื่อนคันหินกันดินคลองหลังวัดศรีษะคาม  
     หมู่ที่ 4 โครงการถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนน 
     หน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2  
     ป้าย โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
     หลังวัดในกลาง หมู่ที่ 3 โครงการปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าบริเวณศาล 
     เจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10 โครงการถมถนนหินถุ ซอยบ้านนายปัญญา ต่อ 
     จากของเดิมหมู่ที่ 10 โครงการจัดท าป้ายชื่อถนน และป้ายซอยในเขต 
     เทศบาล โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนซอยหลังศาลเจ้าฮุดโจ้ว 
     หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างรางรระบายรูปตัวยู พร้อมประตู ปิด -เปิด 
     สแตนเลส ข้างศาลเจ้ากวงกง หมู่ที่  5 โครงการก่อสร้างบูบล็อก 
     คอนกรีตทางเท้า ซอยเทศบาล 26 ฝั่งโรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 2  
     โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  
     ฝารางซอยเทศบาล 9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ตั้งแต่ 
     หน้าบ้านนายชะลอ  ทวีสุข ถึง แม่น้ าเพชรบุรี โครงการก่อสร้าง 
     ปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
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     ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าโอสถ ถึง สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2   โครงการ 
     ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ตั้งแต่หลังวัดต้นสน ถึงคลอง 
     โรงพัก หมู่ที่ 2 ซึ่งจะพยายามด าเนินการภายในปีนี้ทั้งหมดค่ะ ท่านใด 
     มีข้อสงสัยซักถามหรือไม่คะ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ขอกราบเรียนตรงนี้ก่อนนะคะว่าท าไมเทศบาลต าบลบ้านแหลมถึง 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีโครงการค้างการด าเนินการเยอะเนื่องจากว่าบุคลากรทางกองช่าง 
     ตอนนี้มีน้อยไม่เพียงพอต่อโครงการที่ เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งตอนนี้ เรามี 
     กระบวนการเพ่ิมเติมโรงการในแผนพัฒนาซึ่งการเพ่ิมเติมแผนแต่ละ 
     ครั้งจ าเป็นต้องมีการประชาคมให้ประชาชนรับทราบ ตามระเบียบทุก 
     ครั้งค่ะ และทุกท่านสามารถเสนอความเห็นชอบได้เลยกระบวนการ 
     เสนอโครงการต้องมีขั้นตอนที่จะต้องท าเอกสารให้ครบทุกขั้นตอน  
     และมีโครงการใหญ่ที่ต้องการเพ่ิมเข้าไปแผนพัฒนา คือโครงการ 
     ก่อสร้างถนนหน้าวัดลักษณาราม ซึ่งจะต้องเสนอโรงการและให้ 
     ประชาชนเห็นชอบ ส่งเรื่องให้ทันภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน นี้แล้วค่ะ 
     ในส่วนที่น าเสนอของปี 2560 ปี 2561 และโครงการที่ค้างการ 
     ด าเนินการผู้อ านวยการกองช่างท่านได้เสนอไปหมดแล้วนะคะ พ้ืนที่ 
     ของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีทั้งหมด 9 ชุมชน สถานการณ์คลังของ 
     เทศบาลค่อนข้างการกระจายงบประมาณออกไปด าเนินการชุมชนใด 
     ชุมชนหนึ่งก็จะดูไม่เสมอภาคกัน แต่เมื่อกระจายไปทุกชุมชนก็จะเป็น 
     งบที่น้อย ในการสร้างถนนแต่ละเส้น หรือปรับปรุงแต่ละครั้งต้องใช้ 
     งบประมาณพอสมควร และองค์ประกอบอ่ืนๆอีก ท าให้เทศบาลต้อง 
     วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่ส าคัญ เฉพาะหน้า และจ าเป็นก่อน  
     ในตอนนี้เทศบาลมีโอกาสของงบประมาณแล้วจึงเห็นว่าน่าจะขอ 
     งบประมาณมาปรับปรุงถนนเส้นหลักที่ประชาชนสัญจรไปมาส่วนใหญ่ 
     ก่อนค่ะ ส าหรับปัญหาอ่ืนๆที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขก็สามารถ 
     เสนอปัญหามาได้เลย เทศบาลจะมีโครงการแกนน าชุมชนพบผู้บริหาร 
     ให้เสนอมาได้เลยค่ะ ประเด็นต่อไปที่จะน าเสนอคือประเด็นขอความ 
     เห็นชอบจากการประชาคมคราวนี้ ขออนุญาตน าเสนอที่ละส่วนการ 
     งานโดยหัวหน้าส่วนท าการชี้แจงค่ะ เริ่มจากโครงการที่ต้องการการมี 
     ส่วนร่วมของภาคประชาชน เชิญหัวหน้าส านักปลัด คุณสมทรง   
     หนังสือค่ะ 

นางสมทรง   หนังสือ   -  ขอสวัสดีทุกท่านนะคะ โครงการแรกที่ขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา คือ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2561 เนื่ององค์การบริหารส่วนต าบล- 
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     ส่งเรื่องมาเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
     วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีสถานที่กลางในการประสานการช่วยเหลือ 
     ประชาชน ขอสนับสนุนงบประมาณ ปีละ 18,000 บาท โครงการที่ 2  
     คือ โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงาน จุดประสงค์ 
     เพ่ือให้มีเครื่องมีเครื่องใช้เพียงพอต่อการท างาน ประกอบด้วย จัดซื้อ 
     เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
     จ านวน 1 เครื่อง 3,300 บาท และจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ มีก าลังไฟ 
     ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480Watts) จ านวน 1 เครื่อง และเรื่อง 
     ขอความร่วมมืออีกหนึ่งค่ะ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือ 
     ประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจาก
     เหตุสาธารณภัย ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม ซึ่งตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
     ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560 ให้เทศบาล 
     แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 1 คณะ ประกอบด้วย 
     1.  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม หรือรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับ 
     มอบหมาย เป็นประธาน 2.  ข้ าราชการที่ ส านักงานส่ ง เสริม 
     การปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย เป็นกรรมการ  3. ผู้แทน 
     หน่วยราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอ 2 คน  4.  ผู้แทน 
     การประชาคมที่นายกเทศมนตรี เป็นผู้ คัด เลือกไม่ เกิน  3 คน  
     ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก 2 คน  
     ส าหรับในวันนี้ขอให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้แทนเสนอมาได้เลยค่ะ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ดิฉันขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ เนื่องกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สั่งการมาให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 1 แห่ง ทางอ าเภอมอบ 
     ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลมจัดตั้งค่ะ และอีกหนึ่ง 
     โครงการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท าให้เทศบาล 
     ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้มากขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ขอมานี้เทศบาลก าลัง 
     จะจัดตั้งห้องคลังความรู้ที่ชั้น 1 ของส านักงานเทศบาล เป็นห้องที่รวบ 
     รวบคลังความรู้ของเทศบาล ของประชาชนในบ้านแหลม ความรู้ 
     เกี่ยวกับชุมชนในบ้านแหลม เพ่ือไว้เป็นที่ส าหรับสืบค้นข้อมูล เผยแพร่ 
     ข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ จึงจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเข้ามาค่ะ ไม่ทราบ 
     ว่าท่านมีประเด็นปัญหา หรือไม่คะ หากไม่มีดิฉันขอท่านแสดง 
     ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยการยกมือ เริ่มจากโครงการที่ 1 
     โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2561 ทุกท่านเห็นด้วยที่จะสนับสนุน 
     หรือไม่คะ 
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มติที่ประชุม    - เห็นด้วย ให้สนับสนุนงบประมาณแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
     บ้านแหลม 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ประเด็นที่ 2  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงาน 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่คะ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย ให้เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาฯ ได้ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะ มาถึงประเด็นที่ 3 การเสนอชื่อผู้ร่วม
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ประชุมในการเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โดยใน 
     คณะกรรมการจะมีท่านนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ท่านปลัด เป็น 
     เลขาฯ ส่วนราชการจากส านักงานส่งเสริมฯ ได้ท าเรื่องขอไปแล้ว จาก 
     อ าเภอท าเรื่องขอไปแล้วเช่นกันค่ะ เหลือแต่จากภาคประชาชน ช่วย 
     เสนอชื่อเลยคะ 

คุณพิศิษศักดิ์   เที่ยงธรรม  -  กระผมนายพิศิษศักดิ์   เที่ยงธรรมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ขอเสนอชื่อ
ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7  คุณอรรถพล  นุชนิยม เป็นหนึ่งในคณะกรรมการครับ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย  

คุณกิตติ   เกตุโกศล   -  กระผมกิตติ  เกตุโกศล ขอเสนอชื่อ คุณส าราญ  กาลศิริศิลป์ ครับ 
ชุมชนบ้านกลางสามัคคี  หมู่ที่ 3 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย  

คุณส าอาง   บุษบา   -  ดิฉันส าอาง  บุษบา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ขอเสนอชื่อคุณบุญยง  
ชุมชนประมงเจริญพัฒนา  หมู่ที่ 8 นิ่วบุตร ประธานชุมชนหมู่ที่ 8 ค่ะ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย  

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่คะ หากไม่มีดิฉันของสรุปว่ามี
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาคม  
     ดังนี้  
     1.  คุณอรรถพล  นุชนิยม 
     2.  คุณส าราญ  กาลศิริศิลป์ 
     3.  คุณบุญยง  นิ่วบุตร 
     ท่านผู้แทนนี้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการขอความช่วยเหลือจาก 
     ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ท่านไปส ารวจข้อมูลมาแล้ว  หรือ 
     ท่านเห็นปัญหาตรงไหนสามารถเสนอขอความช่วยเหลือมายังผู้แทน 
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     ทั้ง 3 ท่านนี้ได้เลยค่ะมาได้ ขอขอบพระคุณทั้ง 3 ท่านค่ะ ต่อไป 
     เป็นการเสนอโครงการของกองช่าง เชิญค่ะ 

นางศิณัฐชญา  ทัศนากัณฑ์  -  ส าหรับกองช่าง มี 2 โครงการ ดังนี้ค่ะ โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ผู้อ านวยการกองช่าง   เสริมผิ วถนนแอสฟัลท์ติ ก  คอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่ น  
     พบ.ถ.11-001 ตั้งแต่  กม. 13+368 ถึง กม. 14+168 หมู่ที่  7  
     ต.บ้านแหลม โครงการนี้ เป็นการปรับปรุงเสริมผิวถนนให้สูงขึ้น
     ลดการท่วมขัง มีการวางท่อระบายน้ า ปูบล็อกทางเท้า ติดตั้งเสาไฟฟ้า  
     สาเหตุที่ต้องเพ่ิมเติมโครงการนี้ลงในแผนพัฒนาฯ คือถนนสายนี้เป็น 
     ถนนสายหลักที่มีการสัญจรไป มาของประชาชนมาก มักมีน้ าท่วมขัง 
     มากเช่นกันจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงใหม่ อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการ 
     เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. 
     11-002 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.0+800หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5  
     ต.บ้านแหลม เป็นถนนเส้นหน้าวัดในกลางค่ะ เนื่องจากว่าการประปามี 
     การวางท่อใหม่จึงต้องมีการปรับปรุงถนนไปด้วยนะคะ สรุปว่ากองช่าง 
     ขอเพ่ิมโครงการในแผน 2 โครงการค่ะ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ในส่วนของโครงการแรกจะด าเนินการตั้งแต่คลองท่าแห ไปถึงเลย 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สามแยกกิ่งแก้วไป ด าเนินการเกี่ยวกับเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกฯ 
     ท่อระบายน้ าสองฝั่ง ทางเท้า เกาะกลาง ไฟถนน การแก้ไขปัญหา จะ 
     ท าให้การระบายน้ าจากคลองท่าแห จะดึงมาลงที่คลองหลังวัด 
     ลักษณาราม เกาะกลางจะออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้รถ ใช้ถนน 
     ของประชาชน ต่อไปถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนสัญจร 
     ไป-มามากข้ึน  วงเงินประมาณการอยู่ที่ 24,000,000 บาท จ าเป็นต้อง 
     ขอเงินสนับสนุนเนื่องจากเทศบาลมีสถานการณ์คลังน้อยงบประมาณ 
     ไม่เพียงพอ การเสนอของบประมาณแต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควร 
     นะคะ ส่วนโครงการที่ 2 ในอนาคตการประปาจะมีการปรับปรุง 
     แน่นอน เทศบาลจึงต้องมีโครงการรองรับไว้เพ่ือความสะดวกของ 
     ประชาชน แต่เรื่องของเส้นทางการประปายังไม่ส่งเข้า หากมีเส้น 
     แน่นอนแล้วเทศบาลจะรีบแจ้งให้ประธานทราบทันทีค่ะ ท่านใดมีข้อ 
     สักถามหรือไม่คะ 

คุณพิศิษศักดิ์   เที่ยงธรรม  -  กระผมขอสอบถามเรื่องการวางท่อของการประปาครับ ท่อหลักของ
ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7  ประปาจะเจาะตรงวงเวียนกิ่งแก้วหรือป่าวครับ 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  -  การวางท่อประปาจะเริ่มจากหน้าเทศบาล ไปหน้าร้านสะดวกซื้อ  
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม (7-eleven) แล้ว เจาะด้านข้างถนนไปเรื่องๆ ในช่วงวัน อังคาร 
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     ที่มีตลาดนัดน่าจะวุ่นวายที่สุด อาจจะต้องหารือกับเจ้าของที่อีกครั้ง 
     แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประปาว่าจะมีทิศทางไปไหน 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   - ทางการประปามีนโยบายการท างานแบบวันต่อวัน คือในหนึ่งวัน
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ด าเนินการไปเท่าไหนแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ต้องปิดผิวถนนให้มี 
     การสัญจรได้เหมือนเดิม วันไหนที่ประปาเสนอแบบเข้ามาทางเทศบาล 
     จะเชิญภาคประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังและหารือด้วยกันค่ะ 

ร.ต.ต.บุญช่วย   บัวน้อย   -  บ้านแหลมของเรามีโอกาสจะขยายถนนหรือไม่ครับ 
ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา  หมู่ที่ 2 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  -  อาจจะต้องมีการหารือกันก่อน แต่สภาพพ้ืนที่โดยรวมไม่น่าจะขยาย
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ได้นะครับ  

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  จะพยายามให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดส่วนหนึ่งมาจากพ้ืนที่
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เป็นพ้ืนที่เดิม ที่ชาวบ้านได้มีการปลูกสร้างบ้านเรือนไว้เต็มที่แล้วบาง 
     เส้นที่เทศบาลเข้าไปด าเนินการบางท่านก็ไม่พอใจแต่ต้องยอมรับค่ะ  
     เพราะเมืองจะได้มีการพัฒนาค่ะ ท่านเห็นด้วยกับโครงการที่เสนอมา 
     หรือไม่คะ กับสองโรงการที่เสนอมานี้ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย  

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  มีท่านใดคัดค้านหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญท่านผู้อ านวยการ
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อเลยค่ะ 

นายชาตรี   อภิชาตภักดี   -  สวัสดีครับกองสาธารณสุขฯ มีโรงการที่เสนอเพ่ิมเติมในแผนดังนี้
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  โครงการแรกคือ โรงการป้องกันการตั้ งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
     วัตถุประสงค์เ พ่ือให้ความรู้ เรื่ องเพศศึกษา ในเด็กนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษา ปีที่  6  งบประมาณ 15,000 บาท ของบประมาณจาก 
     กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตัวชี้วัดคือร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมี 
     ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับเด็กและ 
     เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลที่เกิดจากการมี 
     เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โครงการที่สอง 
     คือ โครงการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์มารดาและทารกหลังคลอด  
     วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์มารดาและทารกหลังคลอดได้รับ 
     การดูแลอย่างต่อเนื่อง 2. เพ่ือให้มารดามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     การดูแลตนเองและดูแลทารกหลังคลอด งบประมาณท่ีขอ 4,000 บาท  
     ตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์และทารกปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง  
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     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดมีความรู้ 
     ความเข้าใจปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและมีสุขภาพแข็งแรง 2. ทารก 
     ได้รับการดูแลและมีการพัฒนาการสมวัย ต่อมาคือโรงการจัดหา 
     เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงาน โดยการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักเด็ก 
     ทารก พิกัดก าลัง 20 กิโลกรัม ตัวเลข LCD 16 มิลลิเมตร ถาดเด็ก 
     นอน 550 x 265 x 80 มิลลิเมตร (ถอดออกได้)  จ านวน 1 เครื่อง   
     วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
     ประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณของเทศบาลในการจัด อยู่ที่ 11,000บาท  
     ตัวชี้วัดคือมีเครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ครับ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ขอเพ่ิมเติมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้เข้า
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสป.สช. และเทศบาล 
     ไดมี้เงินงบประมาณค้างไว้อยู่ในระบบเยอะมาก และจะท าอย่างไรเพ่ือ 
     กระตุ้นการใช้จ่ายในงบประมาณส่วนนี้ ซึ่งงบประมาณของ สป.สช.  
     เป็นไปเพ่ือสุขภาพของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จึงมากระตุ้นกันว่าจะ 
     ท าอย่างไร เพ่ือที่จะดูแลได้ทุกเพศ ทุกวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  
     หญิงตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์แล้วคลอด หลังคลอด ดูแลเด็กที่คลอดแล้วเข้าสู่ 
     ระบบการศึกษา เข้าสู่วัยรุ่น วัยเรียน วัยท างาน วัยเริ่มชรา วัยชรา  
     ปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านแหลม คือมีบุคลากรสายวิชาชีพพยาบาล 
     เพียง 1 ท่านเท่านั้น เราจะท าอย่างไรในการกระตุ้นการใช้จ่ายตรงนี้  
     แทนที่จะฝากเงินเพ่ือกินดอกเบี้ยซึ่งมันไม่คุ้มกันเลย จึงเกิดโครงการนี้ 
     ขึ้น นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเป็น 
     ของกองการศึกษา และยังมีเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุ อสม.ที่จะเสนอ 
     โครงการเพื่อขอรับงบประมาณเทศบาลก็จะเข้าไปช่วยเหลือเช่นกัน ไม่ 
     ทราบว่าทกุท่านมีความเห็นว่าอย่างไรคะ 

คุณชาติชาย  หล้าแหล่ง   -  กระผมขอเสนอเพ่ิมเติมถึงสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนชาว 
ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4  บ้านแหลม ในต าบลบ้านแหลม มีการเป็นเบาหวานแล้วประมาณ 800  
     กว่าคน ความดันประมาณ 1,500 คน และเพ่ิมขึ้นเรื่องยๆ ผู้สูงอายุ 
     ติดเตียง ซึ่งมีผลมาจากโรคเหล่านี้ ปัญหาการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง  
     ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ ให้ทุกท่านดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน 
     ชุมชน อสม. และประชาชนทุกคน ฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ 
     ของโรงพยาบาลบ้านแหลมจะเข้าไปคัดกรองในชุมชน เริ่มคัดกรอง 
     ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม หมู่ที่ 6 และไปเรื่อยๆ จะท าหนังสือแจ้งมายัง 
     เทศบาลนะครับ อนาคตโรงพยาบาลบ้านแหลมจะมีการเปิดตลาด 
     เกษตรอินทรีย์ ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
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นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  -  ครับ กระผมขอมติรับรองโครงการของกองสาธารณสุขฯ ด้วยครับ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม ท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือครับ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  มติที่ประชุมเห็นด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากนะคะ ล าดับต่อไปขอ
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เชิญกองการศึกษาค่ะ  

นายสมนึก   โกญจนวรรณ  -  สวัสดีครับ ในส่วนของกองการศึกษามีโครงการส่งเสริมการดูแล 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์  
     เพ่ือ1. เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุของเด็ก 2 .เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
     ช่องปากและบริการป้องกันโรคฟันผุให้เด็ก 3. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเห็น 
     ความส าคัญของการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี 4. เพ่ือฝึกให้เด็ก 
     แปรงฟันและดูแลสุขภาพปากและฟันของตนเองอย่างถูกวิธี  ตั้ง 
     งบประมาณไว้ 25,000 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับคือท าเด็กเล็กในศูนย์ 
     พัฒนาเด็กเล็กของเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โครงการที่ 2 คือ  
     โครงการหนูน้อยรักการออกก าลังกาย งบประมาณตั้งไว้ 69,600 บาท  
     วัตถุประสงค์ เพ่ือลดภาวการณ์เจ็บป่วยของเด็กนักเรียน ช่วงนี้อากาศ 
     หนาวเย็นจึงให้คุณครูประสานกับผู้ปกครองเรื่องเครื่องแต่งกายของ 
     นักเรียนให้เหมาะสม อบอุ่นแก่ร่างกาย และมีการออกก าลังกายให้เด็ก 
     นักเรียนด้วยครับ โครงการต่อไปคือ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหูหิ้ว (-เครื่องขยายเสียง 
     ตั้งโต๊ะ ก าลังเสียง 50 W -เครื่องส่งสัญญาณไมค์ไร้สาย ส่งได้ไกลถึง  
     35 เมตร -มีสาย power เชื่อมต่อ USB เล่นไฟล์ MP3/SD CARD  
     -สามารถรับสัญญาณ FM ได ้-มีไมค์คาดหัว, ไมค์ติดปกเสื้อ -มีกระเป๋า 
     ใส่ตัวเครื่องเพ่ือสะดวกต่อการพกพาและจัดเก็บจ านวน3เครื่อง 
     โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี สแตนเลส ยาว 2.36 เมตร สูง 78 ซม. กว้าง 
      1.14 เมตร จ านวน 20 ตัว เป็นเงิน 300 ,000 บาท ให้กับโรงเรียน 
      เทศบาลวัดลักษณารามฯ ไว้ส าหรับโครงการอาหารกลางวันส าหรับ 
      เด็กนักเรียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ตั้งงบประมาณไว้  
      200,000 บาทครับ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  โครงการเกี่ยวกับด้านสุขภาพ จะใช้งบประมาณจาก สปสช. 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ส่วนด้านอ่ืนๆ ใช้งบของเทศบาล ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นสักถาม 
      หรือไม่คะ  หากไม่มีขอให้ความเห็นจากทุกท่าน หากท่านเห็นด้วยช่วย 
      ยกมือให้ด้วยค่ะ 

ที่ประชุม    -  เห็นด้วย 
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นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ต่อไปเชิญผู้อ านวยการกองคลังค่ะ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม   

นางธิดาวรรณ  เสียงหวาน  - สวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังไม่มีโครงการเพ่ิมเติม แต่จะขอ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ความร่วมมือทุกท่านช่วยคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
      ของเทศบาล ตามท่ีมีพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ 
ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต มาตรา 16 เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล จึงขอความร่วมมือประชาชนที่มาประชาคมในวันคัดเลือก
ผู้แทนมาร่วมเป็นคณะกรรมการ 3-5 คน ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างประกอบด้วย กรรมการเปิดซองสอบราคา กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาตรวจรับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กอง
คลังได้ท าโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนี้ หลังจากที่เราได้
คณะกรรมการแล้วกองคลังจะเชิญวิทยากรจากส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินค่ะ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  รบกวนทุกท่านเสนอชื่อ หรือท่านใดสมัครใจ เชิญมาเลยค่ะ ยังไงขอ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  10-15 คน เริ่มจากหมู่ที่ 1 ค่ะ 

คุณอ าไพ   ทวีสุข   - เสนอชื่อ 1. อ าไพ   ทวีสุข 2. คุณปราณี   คชสังข์  3. คุณพานิช   
      รักษาสุระสาร 

คุณเอนก  เขียวประเสริฐ -  เสนอชื่อ 1. เอนก  เขียวประเสริฐ 2. คุณเนตรนิล   ตราชูวนิช 3.  
คุณวาทิน   กาญจนโอภาสวงศ์ 4. คุณอุทิศ  มงคล  5. ร.ต.ต.บุญช่วย  
บัวน้อย 

คุณกิตติ  เกตุโกศล - เสนอชื่อ 1. กิตติ  เกตุโกศล  2. คุณเกษสุดา   ใหญ่กว่าวงษ์ 3. 
คุณสมบัติ   เกตุโกศล 4. คุณส าเภา   ขอเจริญ  5. คุณสร้อย   ทองค า 

คุณเรืองฤทธิ์  กล่อมทรัพย์ - เสนอชื่อ 1. เรืองฤทธิ์  กล่อมทรัพย์  2. คุณเอนก  มาศกุล  3. คุณ
อนงค์  รัตนรัตน์  4. คุณสมศักดิ์  ธรรมรักษ์ 

 

 



- 23 - 

คุณณัฐพล   บุตรน้ าเพชร์ - เสนอชื่อ 1. ส าราญ  พวงเจริญ  2. คุณวรนันท์  พงศ์ส าราญ  3. คุณ
บุญลือ  ธรรมมงคลชัย  4. คุณประภา  พรรณราย  5. คุณเสนาะ 
ปักษีนาบุตร 

ประชาชน หมู่ที่ 6 -  เสนอ 1. คุณเพ็ญรุ่ง  รักดี  2. คุณประนอม  ค าเวียง  3. คุณเอกภพ  
กาญจนกุล  4. คุณอรรวรรณ  บุญนาค  5. คุณประเสริฐ  พุกนิล  6. 
คุณเจริญ  พุ่มทับทิม  7. คุณชะลอ  สินล้น 

ประชาชน หมู่ที่ 7 -  เสนอ 1. คุณวาสนา  เก้านพรัตน์  2. คุณมาโนช  บุตรฉุย  3. คุณ
พัชรี  เพชรประกอบ  4. คุณเฉลียว  แสงสด 5. คุณพัทธนันท์  เกียรติ-
อุบลวงศ์ 

ประชาชน หมู่ที่ 8  -  เสนอชื่อ 1 คุณส าอาง  บุษบา  2. คุณช่อเพชร  ทวีสุข  3. คุณ
เสาวลักษณ์  ศรีวรพต  4. คุณวิจิตร  สง่าพงษ์  5. คุณประสิทธ์  
กลิ่นสวัส  6. คุณบุญยงค์  นิ่วบุตร 

ประชาชน หมู่ที่ 10 - เสนอชื่อ 1. คุณสรัญญา  ผิวผ่อง  2. คุณสายชล  ชอบงาม  3.  คุณ
สุเนต  เขียวเข้ม  4. คุณณัฐกุล  ลิขิตจัตุรัว  5. คุณปริญญา  พรหม
อินทร์ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความร่วมมือ หาก
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ท่านใดไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนี้ ของให้ท่านที่รู้จัก แจ้งให้เจ้าตัวทราบอีก
     ครั้งนะคะ อยากให้ทุกท่านมามีส่วนร่วมในการท างานของเทศบาลค่ะ  
     ในส่วนของท่านจินตนา  เมฆอัคคีที่ไม่สามารถเป็นกรรมการเนื่องจาก 
     เนื่องเป็นภรรยาของท่านนายก อาจจะมีส่วนได้เสียจึงขออนุญาตไว้ 
     ตรงนี้คะ 

คุณพิศิษศักดิ์   เที่ยงธรรม  -  กระผมขอสอบถามเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่คัดเลือก
ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  หมู่ที่ 7  ว่าเป็นไปอย่างไรครับ 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ดิฉันขออธิบายตรงนี้ว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  นั้นไม่ได้หมายความว่ามีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนะคะ แต่จะเป็น 
     ค่าตอบแทนในกรณีที่ท่านมาปฏิบัติเป็นรายครั้งไปค่ะ ต้องยึดแนว 
     ทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามระเบียบต่อไปค่ะ ท่านนายกฯ 
     มีเรื่องเสนอหรือชี้แจง หรือไม่คะ เชิญค่ะ 

นายวัน  เมฆอัคคี   - กระผมมีเรื่องเสนอขอความเห็นในการก่อสร้างหอประชุมด้านหลัง 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  ส านักงานเทศบาล เนื่องจากในการจัดประชุมแต่ละครั้งต้องใช้ 
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     ห้องประชุมชั้น 3 ของเทศบาล ท าให้เกิดความล าบาก ต่อผู้ร่วม 
     ประชุมบางท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ กระผมจึงอยากอ านวย 
     ความสะดวกโดยการก่อสร้างหอประชุมไว้ด้านหลังเทศบาล เพ่ือ 
     ความสะดวกในการจัดประชุม และอ านวยความสะดวกต่อผู้มาร่วม 
     ประชุมด้วย กระผมขอความเห็นชอบในที่ประชุมด้วยครับว่าเห็นควร 
     สร้างหรือไม่ครับ  

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบทั้งหมด 

นายวัน  เมฆอัคคี   -  และ อีกหนึ่ ง โ ค ร งการ  คื อ  การปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ บริ เ วณ
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  หน้าส านักงานเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนมาท ากิจกรรมต่าง เช่น ออก 
     ก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง 
     สร้างสรรค์ หากทุกท่านเห็นชอบทางกระผมจะได้ด าเนินการส ารวจ 
     พ้ืนที่ และวางแผนการด าเนินงานเลยครับ ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม    -  เห็นด้วยทั้งหมด 

นางปิ่นทอง   ศรจังหวัด   -  ท่านนายกเสนอ 2 โครงการ นะคะ ในเรื่องหอประชุมเทศบาล
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เราจะหาแหล่งเงินทุนอย่างเต็มที่หากไม่มี หรือไม่เพียงพอก็จะ 
     พิจารณาใช้งบประมาณของเทศบาล ในหอประชุมเราจะได้ใช้ 
     ประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของการจัดกิจกรรม การจัดแข่งขันกีฬา ส่วน 
     เรื่องของหน้าเทศบาลขณะนี้มีสถาบันอาศรมศิลป์ร่วมกับสสส. เขาได้มี 
     การส่งเสริมสุขภาพและได้มีการออกแบบให้เราฟรี ซึ่งอาจจะมีคนไป 
     สัมภาษณ์ท่าน ต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านด้วยนะคะ เราจะได้ 
     สถานที่ตามใจท่านเลยค่ะ ท่านรองนายกมีโครงการเสนอหรือไม่คะ  
     เชิญค่ะ 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  -  ครับ กระผมขอเสนอโครงการก่อสร้างระบบขยะ คัดแยก และผลิต 
รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม เชื้อเพลิงจากขยะ 50 ตัน ต่อวัน แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขอ 
     งบประมาณจากกระทรวงพลังงานครับ เนื่องจากบ้านแหลมมีการขน 
     ย้ายขยะไปก าจัดด้านนอกแล้วเริ่มเต็มแล้ว ในขณะที่ปริมาณขยะ 
     ในแต่ละวันมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากพลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพ่ือ 
     เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรา มีท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
     เชิญครับ 

นายเรืองฤทธิ์   กล่อมทรัพย์  -  กระผมขอสอบถามเรื่องถนนหน้าห้องสมุดประชาชน ที่มีการใช้รถ
ชุมชนบ้านในพัฒนา  หมู่ที่ 4  สัญจรไป - มาด้วยความเร็วมาก อยากให้รถใช้ความเร็วลดลง มี 
     แนวทางแก้ไขเพ่ือให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ครับ 




