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******************* 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ(ไมม่ี) 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังตรวจการประชุมไม่แล้วเสร็จ   
   จึงขอยกไปรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ิน 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพจิารณา 
   พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่13) มาตรา 48 ทศ ก่อน 
   นายกเทศมนตรีเข้ารบัหน้าที่ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ 
   นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทัง้นี้ภายในสามสิบวัน 
   นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี
   มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม 
   สภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  
   ทั้งนี้ ภายในสามสบิวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
    การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย 
   นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล          
   ทุกคนที่มาประชุมด้วย 
    หากนายกเทศมนตรเีทศมนตรีไมส่ามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ให ้
   ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรจีัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้มาชิกสภา 
   เทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสัง่ทางปกครองเป็นหนงัสือตาม 
   กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บงัคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นน้ีได้ถือ 
   ว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 
    ให้นายกเทศมนตรจีัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง 
   ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทกุป ี
    คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให ้
   ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ำนักงานเทศบาลด้วย 
    การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย 
   นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาทุกคนทีม่า 
   ประชุมด้วย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
   2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 การแถลงนโยบาย    
    ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ินตามกฎหมายว่า 
   ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการ 
   ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นเรื่องด่วน 
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    เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ินแล้ว ให้ประธานสภา 
   ท้องถ่ินดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถ่ินซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 
    ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ 
   คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สำเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจ 
   ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 
    ข้อ 125 ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นเท่านั ้นที ่ม ีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือ                
   ข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
    เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถ่ินจะตอบสมาชิกสภาที่ซักถามหรือคัดค้านทีละ 
   คนเป็นลำดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
    ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหมวดน้ีแล้ว ให้นำความ 
   ในหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่ตั้งข้ึนพิจารณาเสรจ็แล้ว(ไมม่ี) 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
   5.1 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
   เทศบาลตำบลบางเป้า  
   ระเบียบ/กฏหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) ให้ผู้บริหาร 
   ท้องถ่ินแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ  
   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
   29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา 
   ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดำเนินการดังนี้ 

  (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน 
   (2)  ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ดำเน ินการประช ุมสมาช ิกสภาท ้ อ ง ถ่ิน                      
   โดยดำเนินการ  ในสมัยประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญ 
   ประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
   (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน     
   และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม 
   (5) ในการเสนอช่ือหากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ 
   เสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานใน 
   ที่ประชุมแจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู ้ได้ร ับการเสนอชื ่อโดยการลงคะแนนลับ             
   ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่  
   ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
   (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับ 
   การเสนอช่ือ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
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   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือก จนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน  
   ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ 
   คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการ 
   จับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 
   (8) ให้ประธานสภาท้องถ่ิน มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อออก 
   คำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถ่ินจัดทำเป็นคำสัง่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและมี
   หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
   (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือก 
   แทน ผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   (15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
   ข้อ 10  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินโดยพิจารณาจาก  
 (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่  ที่มีผลกระทบ

   ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
      (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการ          
   ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน  
   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
   จังหวัด 

 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
       (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
   ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคำนึงถึง 
   สถานะทางการคลังของท้องถ่ิน และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ  
   มาประกอบการพิจารณาด้วย 
   (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 
   เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา   
   ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหาร        
   ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง นำปัญหา 
   ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือ 
   ชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพ 
   ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
   ที่มีกฎหมายจัดต้ังให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
   และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
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   (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
   (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
   (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
   เห็นสมควร 
   
   5.2  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า 
   ระเบียบ/กฏหมาย  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (1) ให้ผู้บริหาร 
   ท้องถ่ินแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ  
   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
   29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา 
   ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ดำเนินการดังนี้ 

   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
    (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการ   
   ในสมัยประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้ง 
   วัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
   (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน     
   และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม 
   (5) ในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ 
   เสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานใน 
   ที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธี 
   เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุม 
   มอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
   (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับ 
   การเสนอช่ือ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกจนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน  
   ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ 
   คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่า ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการ 
   จับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 
   (8) ให้ประธานสภาท้องถ่ิน มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อออก 
   คำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถ่ินจัดทำเป็นคำสัง่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและมี
   หนังสือแจ้งหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
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   (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือก 
   แทน ผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   (15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
    ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           

   ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
   ในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
   ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 
   หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   5.3 ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
   เทศบาลตำบลบางเป้า 

ระเบียบ/กฏหมาย 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ิน
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561 
ข้อ 12(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายเป็นกรรมการ จำนวน 2 คน 
ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ
สี่ปีนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง 

   5.4 ญัตติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ราย 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว368  
   ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566- 
   2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ิน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
   1.นายตรีจักร  รักราวี 
   2.นางราศี  วังขุนพรหม 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
             
 

 
 

/บันทึกการ... 
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บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชมุ เวลา 09.30 น. 
 

  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลบางเป้า               
ผู ้มาประชุมที ่ได้ลงลายมือชื ่อซึ ่งไว้มีสมาชิก  เข้าร่วมประชุมทั ้งหมด ๑๒ คน มีผู ้มาประชุมครบองค์ประชุม                          
ให้เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 

  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้นทำหน้าที ่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไป 
  นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ(ไมม่)ี 
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังตรวจการประชุมไม่แล้วเสร็จ  
    จึงขอยกไปรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 
  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ิน 
ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) มาตรา 48 ทศ ก่อน
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที ่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื ่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีตอ้งจัดทำนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อกัษรแจกใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนทีม่าประชุมด้วย 
หากนายกเทศมนตรีเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ให้ผูว่้าราชการจังหวัดแจ้งใหน้ายกเทศมนตรี
จัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็น
หนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นน้ีได้ถือว่านายกเทศมนตรี
ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 
ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล
ด้วย 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุมด้วย 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ ่มเติมถึง(ฉบับที ่2)                  
พ.ศ.2554 การแถลงนโยบาย   
ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ินเป็นเรื่องด่วน 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิ กสภาท้องถ่ิน
ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 
ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของ
นโยบายและความสามารถในการบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้สำเร็จตามนโยบาย ในการนี้ 
สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 
ข้อ 125 ผู้บริหารท้องถ่ินเทา่น้ันที่มีสทิธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรอืข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถ่ินเพ ื ่ อความ
สะดวก ผู้บริหารท้องถ่ินจะตอบสมาชิกสภาที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลาย
คนก็ได ้
ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหมวดน้ีแล้ว ให้นำความ ในหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ได้เลยครับ เชิญครับ 

นายละดม เชื้อช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเปา้ อ่านคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบาง
เป้า 
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  
 ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ 
กำหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที ่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื ่อให้นายกเทศมนตรี                         
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบ นั้น 
 กระผมนายละดม เชื ้อช่วย นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ ่งคณะกรรมการ                 
การเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประกาศให้กระผมนายละดม เชื ้อช่วย เป็นผู ้ได้รับการเลือกตั ้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าเพื่อ
ดำเนินการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา48 ทศ 
ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการ
บริหารงานและพัฒนาตำบลบางเป้า สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคนแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable development Goals;SDGs) เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้ง ความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้
ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้าที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน กระผมได้ดำเนินการยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า มาเป็นเทศบาลตำบลบางเป้า กระผมได้เล็งเห็นแล้วว่าตำบลบางเป้ามีความเจริญ 
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหารมิทรัพย์ ซึ่งทำ
ให้มีบ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก พร้อมกับขยายตัวของหน่วยงานภาคธุรกิจ เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เทศบาลตำบล             
บางเป้า มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มข้ึนเป็นจำนวนมาก  
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ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกลา่ว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย 
 ดังนั้นในช่วง 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาตำบลบางเป้า 
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตำบลบางเป้าเป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับ การอยู่
อาศัย มีสภาวะแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษา
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมอืกับ              
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้าที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบางเป้าสามารถ
บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้นกระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน คือ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง 
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.นโยบายเร่งด่วน 
 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก                
สาธารณภัย โรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-19 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับและมีการประชาสัมพันธ์                
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 โดยทั่วถึงและวิธีการใช้ชีวิตอย่างไร            
ให้มีความปลอดภัยสูงสุดในสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล 
2.นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเมือง 
 เพื่อพัฒนาตำบลบางเป้าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยช้ันนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจาก
มลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที ่ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชน
ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลอง
สาธารณะ ผลักดันโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เกิดข้ึนในเขตเทศบาล เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาคุณภาพ
น้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสวนสาธารณะ และพื้นที่
บริเวณถนน  อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายในเขตเทศบาล 
 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
3.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมรวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยจัดบริการส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกใน
ชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ 
 
 

/พัฒนาคุณภาพ... 
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 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ 
เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สงูอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและ
ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เหมาะสมกับพื้นที่จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
 ในด้านการกีฬา ส่งเสริมให้มีการออกกำลงักายทุกชุมชนอย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา
ทุกชนิด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล 
4.นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 เพื่อให้เทศบาลตำบลบางเป้า เป็นแหล่งการศึกษาช้ันดีสำหรับเยาวชน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั้ง ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่
สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ 
และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 
 ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติ และท้องถ่ิน 
รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ให้
เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้า และชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการ
ดำเนินชีวิตของชุมชนด้ังเดิม รวมทั้ง การพัฒนาพื้นที่ให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเทีย่ว สนับสนุนวัด 
มัสยิด และศาสนาอื่นๆ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำบุญไหว้พระ 
5.นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุง
ถนนสาธารณะให้เป็นถนน ค.ส.ล. พร้อม วางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า                
ในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่
สำคัญอย่างชัดเจน รวมทั้ง การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 
 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ นโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสำเร็จ บรรลุผล
สำเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเปา้หมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสำคัญอีก 2 ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถ่ิน
ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบางเป้า 
6.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่องตนเองในการมีสว่นร่วมทางการเมืองและการ
ปกครองท้องถ่ิน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วน
ร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆของชุมชนร่วมกับแผนพัฒนา
เทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสรมิสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน 
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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7.นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
 เพื ่อให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบางเป้า สามารถดำเนินงานตามนโยบายและการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนา
และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเชิงรุกสู่ชุมชนการพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร 
และการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล 
ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (smart city) เป็น
ต้น 
 ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนา
องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง                  
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ 
 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอยืนยันกับสภาเทศบาลตำบลบางเป้า                  
ว่าการกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล ภายใต้
ความร่วมมือของสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมั่นใจที่จะพฒันาบางเป้า 
เป็นเมืองตัวอย่าง ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และผลบังเกิดในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง                
ต่อประชาชนต่อไป 
 
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเป้า ได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามหรือไม่ 
  นายสุพัฒน์  เทพทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี จากที่กระผมได้
ฟังแล้วท่านมีนโยบาย ทั้ง 7 ด้าน ดีมาก อยากให้ท่านจริงจังตามที่ท่านแถลงนโยบาย กระผมหวังว่าท่านจะทำหน้าที่
ได้ดี 
  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบาย ผมก็
รู้สึกว่าครอบคลุมดีแล้ว แต่ขอเพิ่มเติม เพื่อให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ได้นำไปพิจารณา ในหน้าที่ 3 
นโยบายที่ 5 นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสรา้งพื้นฐาน ย่อหน้าแรก เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง
ระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร  
เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน รวมทั้ง การติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ ผมอยากให้เพิ่มเติมว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง
ต่างๆ อยากให้เพิ่มเติมว่าพร้อมติดตั้งอินเทอร์เน็ต Mobile Wifi ในชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น อย่างน้อยหมู่บ้าน 
ละ 1 จุด  
 
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่ตั้งข้ึนพจิารณา
เสร็จแล้ว(ไม่มี) 
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  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
5.1 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า  
  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 8 (3)                    
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดำเนินการดังนี้ 

 (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน 
  (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยดำเนินการ  ในสมัย
ประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
  (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
  (4) การเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินต่อที่ประชุม ต้องมผีู้รบัรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน  และผูซ้ึ่ง
ได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในที่ประชุมและตอ้งให้ความยินยอม 
  (5) ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานใน 
  ที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ              
  ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่   
  ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
  (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
  (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือก จนครบ
จำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มี
การลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้
วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 
  (8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป ผู้บริหารท้องถ่ินจัดทำเปน็คำสั่งขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและมีหนังสอืแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและแจ้ง
เจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
  (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทน ผู้ที่พ้นไป
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนน้ันอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน(15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
  ข้อ 10  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินโดยพิจารณาจาก  
(ก) อำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่  ที่ม ีผลกระทบ                       

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
     (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

 (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่
สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
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      (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถ่ิน และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำ
ร่างแผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มกีฎหมายจดัต้ัง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังให้ 
เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ 
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
  (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
  (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
  (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายช่ือ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า 
  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอสมาชิกสภา จำนวน 3 คน ดังนี ้
  ขอเสนอนายชลิน  อ่อนเกลีย้ง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนท่ี 1 
  นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอรบัรองนายชลิน  อ่อนเกลี้ยง เป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1  
  นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมขอรบัรองนายชลิน  อ่อนเกลี้ยง เป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลตำบลบางเป้า  คนที่ 1 
  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอนายสัมพันธ์  สงค์คด 
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเปา้ คนท่ี 2 
  นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมขอรบัรองสัมพันธ์  สงค์คด เป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 
  นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอรับรองนายสัมพันธ์  สงค์คด 
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 
  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอนายสุพจน์  สุขด้วง 
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเปา้ คนท่ี 3 
  นางสาววรรณิภา  กันตังพันธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองนายสุพจน์  สุขด้วง 
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3 
  นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองนายสุพจน์  สุขด้วง 
  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3 
 นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภา สรุปว่ามติท่ีประชุมรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลบางเปา้ จำนวน 3 ราย ดังนี้  
  1.นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง 
  2.นายสัมพันธ์  สงค์คด 
  3.นายสุพจน์  สุขด้วง 
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  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที ่5.2  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า 
  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง(ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 28 (1)                   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการประกอบกบัหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ดำเนินการดังนี้ 

 (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน 
  (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการในสมัย
ประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
  (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
  (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน  และผู้ซึ่ง
ได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
  (5) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือก
ผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื ่อตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่
ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
  (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
  (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบ
จำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคนทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชมุจัดให้มี
การลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่า ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้
วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 
  (8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำเป็นคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและ
แจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
  (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทน ผู้ที่พ้นไป
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนน้ันอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
(15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564)  
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายช่ือ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า 
  นายสุพจน์ สุขด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอสมาชิกสภา จำนวน 3 คน ดังนี้ 
  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1  
  นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองนายตรีจกัร  รักราวี 
  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1 
  นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองนายตรีจักร  รักราวี 
  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1 
  นายสุพจน์ สุขด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายชัยวัฒน์  เขาพรง เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 
  นายผิน บุญพรหม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองนายชัยวัฒน์  เขาพรง  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 
  นางสาววรรณณิภา  กันตังพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองนายชัยวัฒน์  เขาพรง  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 
  นายสุพจน์ สุขด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนางสาววรรณิภา  กันตังพันธ์ุ 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3 
  นายสมหมาย เป้าทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรบัรองนางสาววรรณิภา  กันตังพันธ์ุ              
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3 
  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองนางสาววรรณิภา  กันตังพันธ์ุ              
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3 
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภา สรุปว่ามติท่ีประชุมรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า จำนวน 3 ราย ดังนี้  
  1.นายตรีจักร  รักราวี 
  2.นายชยัวัฒน์  เขาพรง 
  3.นางสาววรรณิภา  กันตังพันธ์ุ 

  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า 
  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื ้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่สภาองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถ่ินมอบหมายเป็นกรรมการ จำนวน 2 คน 
ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละสี่ปีนับตั้งแต่วันที่ออก
คำสั่ง 
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายช่ือ
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า 
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  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอสมาชิกสภา จำนวน 2 คน ดังนี ้
  ขอเสนอนายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปน็คณะกรรมการบรหิารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า คนท่ี 1  
มติท่ีประชุม  รับรอง        จำนวน    9  เสียง  
  งดออกเสียง จำนวน     3   คน(ประธานสภาฯ,นายสุพัฒน์ เทพทวี,นายอับดุลยะมาท ชาชา) 
        
  นายตรีจักร  รักราวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอสมาชิกสภา นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการบริหารกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า คนท่ี 2  
มติท่ีประชุม  รับรอง        จำนวน    9  เสียง  
  งดออกเสียง จำนวน     3  คน(ประธานสภาฯ,นายสุพัฒน์ เทพทวี,นายอับดุลยะมาท ชาชา) 
              
  มติที ่ประชุมเห็นชอบให้ นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และนายนายชลิน             
อ่อนเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา จำนวน 2 ราย  
  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1.นายตรีจักร  รักราวี 
  2.นางราศี  วังขุนพรหม 
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ขอเชิญผูอ้ำนวยการกองการศึกษา ช้ีแจงด้วยครบั 
 
  นางสาวสุดจิต  นาคพน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนประธานสภาเทศบาลตำบล            
บางเป้า รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า และคณะผู้บริหารทุกท่าน                     
ขอชี้แจงเนื่องด้วยตามวาระการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ราย นั้น เพื่อในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570 เป็นแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี  ตามแนวทางการแต่งตั้งต้องประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่สภาท้องถ่ินเห็นชอบ และได้มีการเสนอรายช่ือนายตรีจักร  รักราวี และนางราศี  วังขุนพรหม ซึ่ง
ทั้งสองท่านน้ีก็มีคุณวุฒิทางการศึกษา ขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ  
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงไปแล้ว ไม่ทราบว่า
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชญิครับ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ โปรดยกมือด้วย
ครับ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       จำนวน    9   เสยีง  
  งดออกเสียง   จำนวน    3  คน(ประธานสภาฯ,นายสุพัฒน์ เทพทวี,นายอับดุลยะมาท ชาชา) 
              
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล  มติท่ีประชมุ ถือว่าสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ เห็นชอบครบั 
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  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเปา้  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในระเบียบ
วาระ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะหรือไม่ ขอเชิญ ครับ  
  นายสุพัฒน์  เทพทวี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขต 2 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบล           
บางเป้าได้แถลงนโยบาย ไปแล้วนั้น อยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 ตอนนี้ที่
กำลังมีปัญหาคือ โควิด-19 ทางเทศบาลจะมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้าง เท่าที่ทราบ เมื่อวานนี้ ในเขต
อำเภอกันตัง จำนวน 16 ราย แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมอยากให้ทางเทศบาลของเราให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยา พี่น้องชาวตำบลบางเป้า อย่างไรบ้าง เพราะตอนนี้กำลังประสบปัญหาอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า 
จำนวน 6 ราย ครับ   
  นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเปา้  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครบั 
  นายละดม  เชื ้อช่วย นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
นโยบายนี้ผมได้คิดไว้ก่อนแล้ว เมื่อวันนี้ผมก็ได้แถลงนโยบายไปแล้ว และเริ่มทำงานในวันนี ้ ซึ่งท่านสมาชิกสภา
เทศบาลก็ได้มาเรียกร้องให้ดูแล ซึ่งผมต้องเข้าไปดูก่อนว่าระเบียบกฎหมาย มีงบประมาณส่วนไหนที่สามารถนำมาใช้
จ่ายได้บ้าง เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนได้บ้าง ไม่ใช่ว่าผมแถลงนโยบายวันนี้แล้วท่านจะมาแจ้งในที่ประชุมว่าผม
ต้องการอะไร ทำถนน ต้องการโน่นนี่นั่น ผมฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยว่า ผมจะต้องเข้าไปดูรายงานละเอยีด
สถานะทางการคลังก่อนว่ามีงบประมาณหรือไม่อย่างไร ซึ่งผมเองก็มาทำงานวันน้ีวันเริ่มแรก ผมต้องศึกษารายละเอยีด
ก่อนครับ ถ้ามีงบประมาณที่สามารถช่วยเหลือได้ ผมก็จะประกาศออกไป ซึ่งในวันนี้ผมก็จะจัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน 
ใครที่มีผลกระทบหรอืเดือดร้อนจากไวรัสวิด-19 เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน หรือการฉีดน้ำยาฆ่าเช้ือ ให้มาติดต่อที่เทศบาล
ตำบลบางเป้า หลังจากประชุมวันน้ีแล้วเสร็จ ผมก็เริ่มทำงานครับ ตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบาย
ที่ผมได้พูดไว้ในช่วงที่ผมได้ไปหาเสียงในช่วงเลือกตั้ง ครับ 
  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร  เลขานุการสภาเทศบาล ผมขอพูดในบทบาท ปลัดเทศบาลตำบลบางเป้า 
เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน และผู้อำนวยการกอง ทุกส่วน เรื่องนี้มีหนังสือสั่งการเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ผมขออนุญาตอ่านเพื่อสรา้งความเข้าใจต่อกนั ไม่อย่างนั้นจะสร้างความสับสนได้ 
และก็จะเกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน หรือเกิดความขุ่นเขืองใจต่อกัน ผมขออนุญาตนำเรียน หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0767 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการและการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540(9) และ(14) กำหนดให้กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันและบำบัดรักษา
โรค เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถ่ินสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทำ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 54(7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข มาตรา 56(3) กิจการอย่างอื่น
ซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
มาตรา67(3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ(4) ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา16(19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล(29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา17(22) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น จึงขอซักซ้อมแนวทางมาตรการและการเฝ้าระวังการ 
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ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้  
ซึ่งจะมีวาระสำคัญ อยู่ 2 ข้อ ดังนี้ 
1. กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถ
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากงบกลาง เงินสำรองจ่าย จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่าย
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 
2.ให้องค์กรปปกครองสว่นท้องถ่ินที่เกดิโรคหรอืมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อที่เฝ้าระวังหรือโรคระบาด ให้
ประสานประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของ
โรคติดต่อได้ จะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถดำเนินการ การป้องกัน และควบคุมโรคได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกับหนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.3/ว2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 
เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ ดังนี ้
1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่โดยประสานข้อมูลจากสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รวมทั้งติดตามข้อมูลจากโฆษกและรองโฆษกของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง และใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรปูแบบ อาทิ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางไลน์ หอกระจ่ายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  
2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
สำหรับในส่วนของเทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตัง ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายอำเภอเมืองตรัง
และนายอำเภอเมืองกันตังด้วย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการกำกับดูแลของนายอำเภอร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของอำเภอที่ได้รับมอบหมาย 
3.ให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการทำความสะอาดสถานที่มีผู้ติดเช้ือไปใช้บริการตาม Timeline ทุกครั้ง หลังจาก
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผ่านช่องทางสื่อต่างๆเพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการทราบทั่วกัน 
4.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามตามตลาดทุกประเภท โดยกำชับให้เจ้าของ 
ผู ้จ ัดการหรือผู ้ดูแล ให้ปฏิบัติตามคำสั ่งจังหวัดตรังที ่เกี ่ยวข้องและมาตราป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
มาตรการ D-M-H-T-T “รักษาระยะห่าง” “การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย” “การล้างมือ” “การตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย” และ “การติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะ” อย่างเคร่งครัด 
5.ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19) โดยการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) 
พ.ศ.2561 ข้อ 12  
ใน ข้อ 12 จะหมายถึงต้องให้ผู้กักตน มาลงทะเบียน ประกอบกับข้อความจากท่านนายอำเภอกันตัง มีข้อความว่า 
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด -19 และพบการแพร่ระบาด
เป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอกันตัง ซึ่งได้มีมาตรการควบคุมโรคโดยให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำและกลุ่มประชาชนที่เดินทาง 
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จากพื้นที่เสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดจะต้องออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อกักตัว 
HQ อยู่ที่บ้านพัก เป็นเวลา 14 วัน โดยเคร่งครัด อำเภอกันตังได้ประสานเหล่ากาชาดดำเนินการแจกเครื่องอุปโภค
บริโภคไปได้เพียงบางส่วน ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าว ขอให้เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้ประสานการปฏิบัติกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. หรือ อสม. ตรวจสอบยอด ผู้กักตัว HQ และให้
พิจารณาช่วยเหลือผู้กักตัวแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า เท่าที่ทราบผมได้ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอ
กันตัง มีจำนวนผู้กักตัว ทั้งหมดในเขตเทศบาลจำนวน 20 กว่าราย ไม่รวม 6 รายที่เป็นผู้ติดเช้ือ 
นำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติผ่านไปยังท่านสมาชิกเทศบาลทุกท่าน เพราะท่านมาจากประชาชน 
และเป็นความคาดหวังของประชาชน และท่านก็เป็นหูเป็นตาให้ประชาชน ผมขอเรียนแนวทางปฏิบัติให้ทราบเพียง
เท่านี้ ครับ 
  นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขต 1  เรียนประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี กระผมขอสอบถามท่านปลัดเทศบาล เรื่องที่ผมร้องขอไว้กับท่าน เกี่ยวกับการการหา
พนักงาน ฉีดฆ่าเชื้อ แถวหมู่ที่ 4 ซึ่งท่านได้รับปากผมไว้เรื่องจะติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 ผ่านไปเป็นเวลา 9 วันแล้ว ผมขอคำช้ีแจงด้วยครับ 
  นางสมใจ เป้าทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เรียนประธานสภาเทศบาลที่
เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนว่าทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ไม่ไดน้ิง่
นอนใจได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมอนามัย กรมควบคุมโรค ขณะนี้ได้เขียนโครงการเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การควบคุมโรค ช่วงนี ้ขอจัดซื ้อถังโดยการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ซึ ่งประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อคาดว่าพรุ่งนี้สามารถดำเนินการฉีดยาฆ่าเช้ือ 
ไม่ใช่พ่นยาฆ่าเช้ือ โดยใช้คำว่า “ฉีดยาฆ่าเช้ือ” ให้กับบ้านที่มาร้องขอได้ ในด้านการจัดเจ้าหน้าที่ ที่จะไปดำเนินงาน
การฉีดยาฆ่าเช้ือ นั้น ได้มอบหมายให้คุณปฐมาภรณ์ จันทร์แจ่ม เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำคำสั่ง ค่ะ 
  นายสุพัฒน์ เทพทวี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขต 2 เรียนประธานสภาเทศบาลตำบล         
บางเป้า ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายของท่าน ผมไม่ได้ว่าท่านครับ  เกี่ยวกับงบประมาณ เพราะ
บางอย่างผมก็อาจไม่เข้าใจ เพียงแต่ผมอยากทราบว่าท่านจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในตำบลบางเป้า                
ไดอ้ย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมมาต่อล้อต่อเถียงท่าน ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้น ครับ 
 
  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร  เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลด้วยความเคารพ 
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เขตเลือกตั้งที่ 1 ผมขออนุญาตพูดในบทบาทปลัดเทศบาลตำบล               
บางเป้า เรื่องที่ผมเคยรับปากไว้ด้วยวาจา ท่านต้องเข้าใจนะครับ ผมได้ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรัง และทางองค์การบริหารสว่นจังหวัดก็มีกำหนดการที่จะดำเนินการอยู่แลว้ หลังจากนั้นช่วงนี้โดยมารยาททีเ่กี่ยวกบั
มวลชนหรือชุมชน ผมก็ม ีมารยาท ได้นำเร ียนท่านนายกเทศมนตรี ทราบว่าเราจะดำเนินการอย่างไร ท่าน
นายกเทศมนตรีตอบว่าจะดำเนินการจัดตั ้งศูนย์ฯ มีการตั ้งเต้นท์ ผมได้มอบหมายให้ทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ไปจัดทำคำสั่งจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
เทศบาลตำบลบางเป้า เพื่อจัดต้ังหน่วยยังชีพเพื่อรบัคำร้องของประชาชน คนอย่างผมคำพูดเป็นนาย ผมพูดอะไรผมทำ
ได้ เพราะผมทำการบ้าน ผมชอบนะครับ ที่ท่านกล้าพูด เป็นบรรยากาศที่ดี เป็นประชาธิปไตย ผมจะทำอะไรก็ให้
เกียรติท่าน และท่านก็ต้องให้เกียรติผมด้วย เรามีเป้าหมายคือประชาชน แม้ที่ผมอาจจะมีเกียรติน้อยกว่าท่าน เพราะ
ท่านมาจากประชาชน มาจากเสียงสวรรค์ ผมเคารพทุกท่านนะครับท่านประธาน มีอะไรผมยินดี เพราะผมเปิดเผย   
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1    
ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ 
 



/นายละดม... 
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  นายละดม เชื้อช่วย นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า วัน
ไหนที่ผมเข้าแถลงนโยบาย ผมก็จะเริ่มทำงานเมื่อได้แถลงนโยบายแลว้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
วันนี้ผมก็มารับหน้าที่แล้ว ผมจะขับเคลื่อนงาน เดินไปอย่างช้าๆ ไม่เร่งรีบ ทีละก้าว ถ้าเดินเร่งรีบเดี๋ยวจะตกบันได             
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ที่มีเรื่องราว ตรงไหนมีอันตราย และมาบอกกล่าวกระผมโดยส่วนตัว การ
ทำงานกระผมไม่คิดจะแยกว่าท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หรือเขต 2 ผมทำงานร่วมกันทั้งหมดทัง้สมาชิกสภา
เทศบาลและข้าราชการทุกท่าน เพื่อความก้าวหน้าของเทศบาลตำบลบางเป้า เรามาช่วยการดำเนินงาน เพื่อสร้าง เพื่อ
ก่อ เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางเป้า อยู่ดีมีความสุข และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ คงจะไม่มีแล้วนะครับ ขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านที่ร่วมกันทำงาน ตั้งแต่ผมหยุดทำงาน ผมก็ไม่ทราบ
ว่าใครทำงานตำแหน่งอะไร เพราะผมหยุดงานไป 7 เดือนแล้ว เมื่อก่อนผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
ตอนนี้เข้าทำงานใหม่ ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า เพื่อเข้ามาพัฒนาตำบลบางเป้า ให้เจริญก้าวหน้า 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ครับ 
 
  นายวิชัย  ชั่งนะ รองนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะเรียนต่อท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ผ่านไปยังผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล ผมถือว่าผมเป็นผู้อาวุโสสุดในที่ประชุมแห่งนี้ ผมขอกล่าวแสดงความยินดีต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลบางเป้า ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนพี่น้องตำบลบางเป้า เข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาลตำบลบางเป้า 
และแสดงความยินดีต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลบางเป้า ให้เข้ามาทำ
หน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ ผมก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจมาจากพี่น้องประชาชน
มาแล้วนั้น กระผมในฐานะที่ทำงานร่วมกับฝ่ายคณะบริหารเทศบาลตำบลบางเป้า ใคร่ขอทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล ให้ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า ให้พี่น้องชาวตำบลบางเป้าได้เห็น
ผลงานในการพัฒนาให้เห็นชัดเจนอย่างแท้จริง ชุดนี้เป็นชุดแรกที่ทำงานร่วมกัน ผมมั่นใจว่าโดยกระผมที่ได้ทำงาน
ร่วมกับคณะผู้บริหารชุดนี้ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าครั้งนี้ คงจะนำพาเทศบาลตำบลบางเป้าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าอย่างแน่นอน การที่กระผมมีความตั้งใจนี้ กระผมได้พิจารณาแล้วว่าผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ บางท่านก็เป็นผู้ที่เคยผ่านการเป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาแล้ว มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่มาแล้ว ผมมั่นใจว่าชุดน้ี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร 
หรือสมาชิกสภาเทศบาล เราจะร่วมกันพัฒนาตำบลบางเป้าได้อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ ในฐานะที่ผมเป็นผู้อาวุโสสุดใน
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ผมจะพูดในสิ่งที่เป็นมงคล ให้กับทุกท่าน ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดี ให้ทุกท่านมีแต่
ความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง อย่าเจ็บ อย่าไข้ อย่าจนน้ำใจ  กระผมขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย ถือคุณพระพทุธ 
คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสารณะที่พึ่งอันสูงสุดของชาวพุทธเรา ขอให้ปกป้องคุ้มครองทุกๆท่านที่อยู่
ในสภาแห่งนี้และครอบครัว ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัยที่กำลังระบาด โควิด-19 และปราศจากโรคทั้งปวง 
ด้วยคามปรารถนาดี จากกระผมนายวิชัย ช่ังนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  
 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 

 (ลงช่ือ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

    -ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 

 

 

(ลงช่ือ)  ตรีจักร  รักราวี        ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ)   ชัยวัฒน์  เขาพรง    กรรมการ 
        (นายตรีจักร  รักราวี)               (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 

 
 
 

               (ลงช่ือ)    ชลิน  อ่อนเกลี้ยง      กรรมการ/เลขานุการ 
(นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
 
  

 สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่  1                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 
 

 
                                        (ลงช่ือ)            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   


