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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 4 ประจำปี 2564 
วันพฤหัสบดี ที่  23 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมศาลหลกัเมอืงท่า เทศบาลตำบลบางเป้า 
******************* 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
   1.1           
มติที่ประชุม            
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยวิสามัญ  
       สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เมือ่วันที่ 27 กันยายน 2564      
มติที่ประชุม            
   2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยวิสามัญ  
      สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 เมือ่วันที่ 12 กันยายน 2564  
มติที่ประชุม            
      3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามญั สมัยที่ 3  
   ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564      
มติที่ประชุม            
  
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
มติที่ประชุม          
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อพจิารณา 

 4.1 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินให้นำความ
ในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราวพ้นจากตำแหน่ง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 14 ในเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภา
ท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหนง่
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ ่นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถ่ิน 

มติท่ีประชุม         
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 4.2 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565  
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปสีมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มติที่ประชุม             
   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   5.1 ประกาศเทศบาลตำบลบางเป้า เรื่องประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน 
   (พ.ศ.2566-2570) 

มติที่ประชุม             

   5.2 รายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายนายกเทศมนตรตีำบลบางเป้า   
             ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
   ข้อกฎหมาย 
   -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
   มาตรา 48 ทศ วรรค 5  ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ 
   ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 
 มติที่ประชุม             
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
             
 

 

 

 

/บันทึก... 
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บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชมุ เวลา 10.00 น. 

  นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลบางเป้า ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน มีผู้มาประชุมครบ
องค์ประชุม ให้เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้นทำหน้าที ่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไป 
  นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
(ประธานสภาเทศบาล) -ไม่มี- 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยวิสามัญ  
       สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564     

 -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ  
    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
   2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยวิสามัญ  
      สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 เมือ่วันที่ 12 กันยายน 2564  

  -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ  
    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
   3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามญั สมัยที่ 3  
   ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564     

  -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ  
    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม(ไม่ม)ี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 

/นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อพจิารณา 
(ประธานสภาเทศบาล) 4.1 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินให้นำความ
ในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราวพ้นจากตำแหน่ง 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 14 ในเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภา
ท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหนง่
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ ่นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา
ท้องถ่ิน 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  พร้อมผู้รับรอง ขอเชิญครับ 
นายสัมพันธ์  สงค์คด      เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสัมพันธ์  สงค์คด  ขอเสนอนายวิเชียร  สุนธนนท์ 
(สมาชิกสภาฯเทศบาล)    ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ขอผู้รบัรองด้วยครับ  
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   รับรอง        จำนวน      11   เสียง  
   งดออกเสียง จำนวน              1   เสียง(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่          มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอท่านใดอีกหรือไม่ครับ   
(ประธานสภาเทศบาลฯ) ถ้าไม่ม ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อง ถ่ิน                   
   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 14 กำหนดว่าในการ 
   เลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้า 
   มีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ 
   เลือก เป็นอันว่า สมาชิกสภาฯเทศบาล ได้เสนอช่ือผู้สมควร เป็นเลขานุการสภา  
   เทศบาลแล้ว จำนวน 1 ช่ือ คือ นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า มีมติเลือก นายวิเชียร  สุนธนนท์  
   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่          4.2 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565  
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 

24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสีส่มัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริม่ประชุมสมัยสามญั
ประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปสีมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ จึงขอปรึกษาหารือว่า สภาเทศบาลของเราจะกำหนดการประชุมสมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ปี พ.ศ. 2565 ไว้กี่สมัย เดือนอะไรบ้าง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอ 
นายชัยวัฒน์ เขาพรง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายชัยวัฒน์ เขาพรง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตำบลบางเป้า เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ 

ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
 สมัยที ่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 

  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565 
  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 
  และประชุมสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2565  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผูร้ับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
มติท่ีประชุม  รับรอง  จำนวน  11  เสียง 
          งดออกเสียง จำนวน    1  คน(ประธานสภาฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  สรปุว่าที่ประชุมมีมตเิห็นชอบกำหนดสมัยการประชุมสามญั  ประจำปี พ.ศ.2565 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 

 สมัยที ่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 
  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565 
  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 

 และประชุมสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ทราบ 
(ประธานสภาเทศบาล) 5.1 ประกาศเทศบาลตำบลบางเป้า เรื่องประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน 
   (พ.ศ.2566-2570)  
   เอกสารได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชมสภาเทศบาลตำบลบางเป้าแล้ว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 5.2 รายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายนายกเทศมนตรตีำบลบางเป้า  
(ประธานสภาเทศบาล)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
   ข้อกฎหมาย 
   -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
   มาตรา 48 ทศ วรรค 5  ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ 
   ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย          
(ประธานสภาฯ)             นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นายละดม เชื้อช่วย นายกเทศมนตรีตำบลบางเปา้   
 เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

 และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 หมวด 14 มาตรา 287 วรรคสาม บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัตเิทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา48 ทศ วรรค 5 ได้กำหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจำทุกปี ดังนั ้น เพื ่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมย์แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 287 วรรคสาม กระผมจึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สภาเทศบาลอันทรงเกียรติได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชน
ทราบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาล
ตำบลบางเป้าต่อไป 
 ท่านประธานสภาเทศบาลฯทีเ่คารพ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาสรับรองผล
การเลือกตัง้ ให้กระผมนายละดม  เช้ือช่วย เป็นผู้ที่ได้รบัเลอืกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบล
บางเป้า และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมือ่วันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 กระผมและคณะผู้บริหารได้จัดทำบรกิารสาธารณะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สงูสูดของประชาชน จึงใคร่ขอ
รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 
1.นโยบายเร่งด่วน มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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 1.1 ช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
 ของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิต)  
 มอบถุงยังชีพเครื่องบริโภค  325 ครอบครัว 
 งบประมาณ 164,672 บาท 
 1.2 ช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
 ของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(ด้านสาธารณภัย)  
 มอบถุงยังชีพเครื่องบริโภค  66 ครอบครัว  งบประมาณ 31,812 บาท 
 1.3.บางเป้าเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 ป้องกันการควบคุมแพร่กระจายเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดซื ้อวัสดุ
 อุปกรณ์  งบประมาณ 14,090 บาท 
 1.4 จัดซื้อเครื่องพ่นละออง ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณ 22,000 บาท 
2.นโยบายด้านปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง มุ่งเน้นให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการ
บำรุงรักษาคูระบายน้ำและกำจัดวัชพืช รวมถึงการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ประกอบด้วย 

  2.1 ขุดลอกคูระบายน้ำและยบ่อพัก สายแหลมม่วง-ควนทองสีห์  
   งบประมาณ 25,000 บาท 
  2.2 จ้างเหมาบุคคลกำจัดวัชพืช  งบประมาณ 30,000 บาท 
  2.3 บริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” 
   งบประมาณ 1,024,789.50 บาท 
 3.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยกระดับให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย             

   มีคุณภาพท่ีดีในด้านสาธารณสุข สภาความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  3.1 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน  
    งบประมาณ 49,500 บาท 
  3.2 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน  
    งบประมาณ 15,000 บาท 
  3.3 ติดตั้งกระจกโค้งจราจร จำนวน 3 จุด 
   - สามแยกทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ 
   - ทางเข้าโรงพระ 
   - หน้าสหมิตรชอปปิ้งมอลล์ 
   งบประมาณ 43,500 บาท 
  3.4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  งบประมาณ 225,000 บาท  
  3.5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเป้า  งบประมาณ 50,000 บาท 
  3.6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ 11,413,400 บาท 
  3.7 เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 11,413,400 บาท 
  3.8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 185,500 บาท 
  3.9 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
   จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์ น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน 15 ขวด และน้ำมัน  
   งบประมาณ 21,678.50 บาท 
 

/3.10 ระบบ... 
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  3.10 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 715,265.89 บาท 
  3.11 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย งบประมาณ 53,443 บาท 
  3.12 ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณ 13,000 บาท 

4.นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนให้เด็ก
เล็กได้รับการศึกษามาตรฐาน 
 4.1 จ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม งบประมาณ 42,000 บาท 
 4.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
  งบประมาณ  986,460 บาท 
 4.3 ค่าอาหารเสริม(นม) งบประมาณ 826,615.40 บาท 
 4.4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
  งบประมาณ 1,156,560 บาท 
5.นโยบายการพัฒนาระบบตมนาคมและโครงการพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการพัฒนา บำรุงรักษา 

 และเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
 5.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  งบประมาณ 98,692.21 บาท 
 5.2 ซ่อมแซมระบบน้ำประปา  งบประมาณ    4,850 บาท 
 5.3 ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ งบประมาณ 484,500 บาท 
 8.4 วางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก งบประมาณ 152,000 บาท 

   6.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชุน ส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
    กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสั                          
   โคโรนา 2019  
   7.นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
จัด   บริหารสาธารณะให้แก่ประชาชน 
    7.1 จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้สอง
          ข้างถนน  งบประมาณ 9,696 บาท 
    7.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้
          สองข้างถนน   งบประมาณ 12,639 บาท 
    7.3 ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ จำนวน 21 จุด  
         งบประมาณ 60,000 บาท 
    7.4 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดสนำนักงานเทศบาล จำนวน 8 จุด 
          งบประมาณ  20,000 บาท 
    7.5 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
                   จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 คน  งบประมาณ 119,650 บาท 
        7.6 จ ้ า ง เหมาบ ุ คลากรปฏ ิบ ัต ิ งานทำความสะอาดอาคารสำน ักงาน                            
         (สำนักปลัดเทศบาล)  จำนวน 1 คน  งบประมาณ 108,000 บาท 
    7.7 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ(กองคลัง)  จำนวน 1 คน   
          งบประมาณ 136,100 บาท 
    7.8 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ(กองคลัง) จำนวน 1 คน    
          งบประมาณ 131,160 บาท 
 

/7.9 จ้างเหมา... 
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    7.9 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข   
         จำนวน 1 คน  งบประมาณ 112,340 บาท 
    7.10 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข   
            จำนวน 2 คน  งบประมาณ 205,500 บาท 
    7.11 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คน   
     งบประมาณ 120,000 บาท 
    7.12 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 คน   
     งบประมาณ 118,050 บาท 
    7.13 ซ่อมแซมหลังคาเช่ือมต่ออาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบางเป้า  
     งบประมาณ 80,000 บาท 
    8.14 ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข งบประมาณ 95,000 บาท 
 

ทั้งนี้ ในการดำเนินพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น จะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือ
และสนับสนุนจากทุกฝ่าย ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า เทศบาลตำบล             
บางเป้า จึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพื่อทราบครับ 
 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าช้ีแจงต่อสภาฯแล้วครับ ท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
(ประธานสภาฯ) หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ามติที่ประชุมรับทราบครับ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในวาระนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะสอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ถามบ้างหรือไม ่

นายวิชัย ช่ังนะ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้าที ่เคารพ กระผมนายวิชัย ชั ่งนะ รองนายก                
(รองนายกฯ)  เทศมนตรีตำบลบางเป้า ขอใช้โอกาสนี้ ในฐานะที่ผมอาวุโสสุดในที่ประชุมสภาเทศบาล            
   แห่งนี้ อีก  8 วัน จะขึ้นปีใหม่ 2565 ในวารดิถีปีใหม่ขออวยพรให้กับทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่  
   และไม่ได้อยู ่ที ่นี ่ ขอให้ท่านประสบความโชคดีตลอดไป ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธ                  
   พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง ด้วยความ 
   ปรารถนาดีจากนายวิชัย ช่ังนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ขอบคุณครับ 

นายตรีจักร รักราวี เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า               
(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมนายตรีจักร รักราวี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขต 1 ตามที่ท่านวิชัย ช่ังนะ 
   ได้กล่าวอวยพรพวกเราไปแล้ว กระผมขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยง             
   พร้อมกัน ณ ครัวใหญ่เชยซีฟู๊ด ครับ 

นายวิเชียร  สุนธนนท์ กระผมนายวิเชียร สุนธนนท์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิก
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ) สภาเทศบาลทุกท่าน ที ่ให้ความไว้วางใจให้กระผมได้ทำหน้าที ่เลขานุการสภาเทศบาล             
   ตำบลบางเป้า ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

 

 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย  รอดรักษา เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ผมขอแจ้งรายละเอียดการทำงาน ดังนี้ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) 1.การตัดไม้ เป็นของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.งานไฟฟ้า เป็นของกองช่าง ตอนนี้ได้สั่งวัสดุ เนื่องจากวัสดุหมด ฝากท่านสมาชิกสภา 
   เทศบาล แจ้งให้ประชาชนทราบด้วย และตอนน้ีกำลังทำสัญญา 7 สาย จะดำเนินการซ่อม
   ให้หมดครับ 

นางสาวสุดจิต นาคพน เรียนประธานสภาเทศบาล ขอแจ้งรายละเอียดการจัดโครงการต่างๆ ยังไม่ได้จัดเนื่องดว้ย
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา) สถานการณ์โควิด เช่น งานลอยกระทง,การจัดแข่งกีฬาหมู่บ้าน, และตอนนี้ทางกอง                
   การศึกษา มีการเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ที่มีอายุตั้งแต่ 2-5 ขวบ ส่วนเรื่องการจัดงานวันงาน
   วันเด็กแห่งชาติ ก็ต้องรอดูจากประกาศจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ใกล้เคียง 
   ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็จะประกาศให้ทราบต่อไปค่ะ 

นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
(สมาชิกสภาเทศบาล) ประชุมทุกท่าน กระผมนายชลิน  อ่อนเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขต 1             
   ขอเป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง แทนประชาชน
   ด้วยครับ 

นางสาวปฐมาภรณ์  จันทร์แจ่ม (พยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เนื่องจากมีหลายๆท่าน เข้าใจผิดในบทบาทของ
   ท้องถ่ินเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด จึงขอช้ีแจงหน้าที่ท้องถ่ินหลัก ดังนี ้
   1.การจัดหาสถานที่กักตัว 
   2.การจัดการขยะติดเช้ือ 
   3.การจัดการทีมควบคุมโรค จัดทีมควบคุมโรค ควบคุมการคัดกรองการดำเนินกิจกรรมรวม
   ไปถึง การจัดซื้อ ที่ตรวจ ATK 550 ชุด การฉีดล้าง ฆ่าเช้ือ การควบคุมสถานที่ต่างๆ  
   การจัดกิจกรรม การคัดกรอง การแจกเจล ทางกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมก็ได้                  
   ดำเนินการ ประชาชนหลายคนมีความสงสัยว่าทำไม ไม่มีการบริการตรวจให้กับผู้ที่มีความ
   สงสัยตัวเองหรือเดินทางไปต่างจังหวัดบ้าง บทบาทตรงนี้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลสง่เสรมิ
   สุขภาพตำบลบางเป้า และโรงพยาบาลกันตัง ทางเรามีหน้าที่ คือ ควบคุม ป้องกัน และ             
   ภาพรวมของการจัดการโควิด ส่วนเรื่องการสอบสวนโรค และการค้นหากลุ่มเสี่ยงเป็นหนา้ที่
   ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเป้า และโรงพยาบาลกันตัง 
   อยากจะนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านทราบ และถ้าหากมีประชาชนท่านใด
   สอบถาม ท่านสามารถตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามได้ ขอบคุณค่ะ 
 - ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 

 (ลงช่ือ)      วิเชียร  สุนธนนท์ 
        (นายวิเชียร  สุนธนนท์) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

/ได้ตรวจราย... 
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    -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 ได ้ร ับรองรายงานการประชุมน ี ้  ในการประชุมสม ัย สาม ัญ สม ัยที่  1                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 
 

 
                                        (ลงช่ือ)            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 


