


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันจันทร์ ท่ี 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
ผู้มาประชุม 

 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ขาด ลา ลายมือช่ือ 
1. นายธนะสิทธิ์  เกกินะ ประธานสภาเทศบาล   /  นายธนะสิทธิ์  เกกินะ 
2. นายสุริยัน  ชูสวน รองประธานสภาเทศบาล   นายสุริยัน  ชูสวน 
3. นายณัฐดนัย  เจียวก๊ก  สมาชิกสภาเทศบาล     นายณัฐดนัย  เจียวก๊ก 
4. นายเอกราช วัชรเฉลิม สมาชิกสภาเทศบาล   นายเอกราช วัชรเฉลิม 
5. นายเจษฎายุทธ บุญเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล   นายเจษฎายุทธ บุญเจริญ 
6. นายคชกร ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร สมาชิกสภาเทศบาล   นายคชกร ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร 
7. นายอาทิตย์ เจียวก๊ก สมาชิกสภาเทศบาล   นายอาทิตย์ เจียวก๊ก 
8. นายรัฐพงค์ นาคเกล้ียง  สมาชิกสภาเทศบาล   นายรัฐพงค์ นาคเกล้ียง 
9. นางปาลิณีย์ สิริปัณณวิทย์  สมาชิกสภาเทศบาล  / นางปาลิณีย์ สิริปัณณวิทย์  

10. นายสันทัด ล่ิมบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล    / นายสันทัด ล่ิมบุตร  
11. นายพรภพ สูกี้  สมาชิกสภาเทศบาล   นายพรภพ สูกี้  
12. นายมนตรี เอ่งฉ้วน เลขานุการสภาเทศบาล    / นายมนตรี เอ่งฉ้วน 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1.นายธนะสิทธิ์  เกกินะ  ประธานสภาเทศบาล 

2.นางปาลิณีย์ สิริปัณณวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาล  

3.นายสันทัด ล่ิมบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.นายมนตรี เอ่งฉ้วน  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1. นายปองพล  ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง 

2. นายสุเชษฐ  พรหมศรี รองนายกเทศมนตรี 

3. นายธนธรณ์  เจียวก๊ก  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

4. น.ส.ยุพาพัตร์  แก้วแดง ผู้อำนวยการกองคลัง 

5. นายอรุณรัตน์  สุวรรณวิหค นิติกรชำนาญการ 

6. นางสาวพัสตราภรณ์  ชำนาญ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 

7. นายวิริยะ  เดชผล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

8. นายสุทธิพงศ์  อลงกตกิตติคุณ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 



๒ 

 

9. นายเอกรัฐ  เหนือคลอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

10. นางสาววิพาวรรณ  ช่วยเดช เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

11. นางสาวจิระนันท์  คลอดศรีเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

12. นางสาวอินทุอร  ทองทุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

13. น.ส.รสริน  แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 

14. นายมฆวัต  เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 

   
 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
 

นายสุริยัน  ชูสวน 
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

เร ียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่ านรองนายกเทศมนตรี  ท่านเลขานุการ         
นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เนื ่องด้วยวันนี ้เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลเหนือคลอง ลา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในการนี้กระผมขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาท่ีอาวุโสสูงสุดทำหน้าท่ีเป็นเลขาช่ัวคราว เพื่อจะได้ทำการ
เลือกเลขาสภาเทศบาลประจำสมัยประชุมครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายคชกร  ชาติศักด์ิฤทธิ์ไกร 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารด้วยครับ 
ต่อไปเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4    
ประจำปี พ.ศ.2565 บัดน ี ้  ถ ึงกำหนดเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบล        
เหนือคลอง สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ ่งมีสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเหนือคลอง เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่ง  ของจำนวน
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงครบองค์ประชุม ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน ลำดับถัดไป ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิด
การประชุมและดำเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
 

นายสุริยัน  ชูสวน 
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

เร ียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่ านรองนายกเทศมนตรี  ท่านเลขานุการ         
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุม
สภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 
ขณะนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระท่ี 1  
เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ลา จึงต้องมีการคัดเลือก
เลขานุการสภาทำหน้าที่ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการในการประชุม
ต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ) กระผมในฐานะ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหนื อคลอง ขอให ้ท ่ านสมาช ิก เทศบาล            
ตำบลเหนือคลอง เสนอรายชื่อเลขานุการเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภา      
ในการประชุมครั้งนี้ ท่านคิดว่าจะเสนอผู้ใดขอเชิญเสนอได้เลยครับ ขอเชิญ            
คุณเอกราช  วัชรเฉลิม สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายเอกราช  วัชรเฉลิม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายเอกราช  วัชรเฉลิม สมาชิกสภา
เทศบาล ขอเสนอคุณคชกร  ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร 

 

นายคชกร  ชาติศักด์ิฤทธิ์ไกร 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

มีผู้รับรอง 2 ท่าน ถูกต้องครับ  
1. นายเจษฎายุทธ  บุญเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายพรภพ  สูกี้   สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายสุริยัน  ชูสวน 
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติม อีกหรือไม่ หากไม่มี เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบให้คุณคชกร  ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ลำดับถัดไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม ระเบียบวาระท่ี 1 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

    
นายสุริยัน  ชูสวน 
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

ไม่มี  

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม   
พ.ศ. 2565 
 

นายสุริยัน  ชูสวน 
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
ตำบลเหนือคลอง หรือไม่  ขอเชิญครับ หากไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม สมาชิก
สภาท่านใดร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ         
สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื ่อวันจันทร์ ที ่ 29 สิงหาคม        
พ.ศ.2565  โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม 
นายคชกร  ชาติศักด์ิฤทธิ์ไกร  
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

รับรอง 6 เสียง 
ไม่รับรอง - เสียง 
งดออกเสียง        2 เสียง 

นายสุริยัน  ชูสวน 
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล  
 

ที ่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง           
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์         
ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2565  ลำดับถัดไป ระเบียบวาระท่ี 3  

ระเบียบวาระที่ 3 

 

เร่ืองที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

 

นายสุริยัน  ชูสวน 
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล  
 

1. ญัตติ ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

/นายปองพล...   
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นายปองพล  ซ้ายเส้ง 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน กระผมนายปองพล  ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง       
ขอเสนอญัตติ ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง จำนวน 1 รายการ ดังนี้  ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ     
ได้โอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท โน๊คบุ๊คยี่ห้อ HP ราคา 22,000 บาท 
จำนวน 1 เครื ่อง มายังเทศบาลตำบลเหนือคลอง เพื ่อใช้ในงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ กองคลังจึงมีความจำเป็นต้องรับขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการทำงานต่อไป โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 
     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท.
0808.2/ว 1628 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 ข้อ 1 กรณีการรับมอบพัสดุท่ี
มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์เกี่ยวกับ
พัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ หรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบต่อสภา
ท้องถิ่น  
     เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงเสนอญัตติขออนุม ัต ิต ่อสภาเทศบาล        
ตำบลเหนือคลอง เพื่อขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงขอเร ียนต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบล        
เหนือคลอง เพื่อพิจารณา 
 

นายสุริยัน  ชูสวน  
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ หากไม่มี ขอมติ
ในญัตตินี้ สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม 
นายคชกร  ชาติศักด์ิฤทธิ์ไกร  
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

เห็นชอบ 6 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง        2 เสียง 

นายสุริยัน  ชูสวน  
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

2. ญัตติ ร่างระเบียบเทศบาลตำบลเหนือคลอง ว่าด้วยการดำเนินการ      
ของประชาชนในการเข ้าชื ่อเสนอข้อบัญญัต ิท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 2565                  

(งานกิจการสภาเทศบาล)   

 ร่างระเบียบเทศบาลตำบลเหนือคลอง ว่าด้วยการดำเนินการ ของประชาชน   
ในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  

     ตามที ่  กรมส ่ง เสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่นแจ ้งการดำเน ินการตาม
พระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ.2565 มาตรา 9        
ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื ่อ ให้ยื่น       
คำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดย
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ดังนั้น  จึงเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบล      
เหนือคลอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติ
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ท้องถิ ่น พ.ศ. 2565    เพื ่อให้ที ่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีได้ส่งไปแล้ว 
 

 มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ หากไม่มี ขอมติ
ในญัตตินี้ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ  

 

มติที่ประชุม 
นายคชกร  ชาติศักด์ิฤทธิ์ไกร  
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

เห็นชอบ 6 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง        2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4           เร่ืองอื่น ๆ  
 

นายสุริยัน  ชูสวน  
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 

- ญัตติ รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี         
ตำบลเหนือคลอง (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ให้สภา
เทศบาลตำบลเหนือคลองทราบ (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายปองพล  ซ้ายเส้ง 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน กระผมนายปองพล  ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง       
ขอเสนอญัตติ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี        
ตำบลเหนือคลอง (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ต่อสภาเทศบาล
ตำบลเหนือคลองทราบ โดยถือปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  มาตรา 253  กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 5 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แสดงไว้ ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจำทุกปี  
     ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย 
ข้างต้น  เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง ในรอบปีงบประมาณ 2565 
ขึ้น  โดยนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาลตำบลเหนือคลองต่อสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ซึ่งได้กำหนด
นโยบายการบริหารราชการตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย      
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
 “  เหนือคลองเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัย  มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  มุ่งสู่
ความเป็นเมืองอัจฉริยะ”       
 
 

/พันธกิจ...                                                                                
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พันธกิจ (Mission)  
1) พัฒนาเมืองเหนือคลอง ให้น ่าอยู ่  ปลอดภัย อย่างย ั ่งยืน 

ครอบคลุม ทั ้ง ด้านสาธารณสุข สังคม  โครงสร้างพื ้นฐาน 
เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดล้อม 

2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที ่ดี  
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ทุกระดับอย่างมีคุณภาพ   

3) ส่งเสริมด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะ ความรู้ ที่เหมาะสม พร้อม
เผชิญและปรับตัว กับวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น 
พัฒนาระบบการทำงานท่ีดีและมีความยืดหยุ่นพร้อมจะปรับให้
เข้ากับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล  

5) สร้างสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาปรับใช้กับการบริหารงานเพื ่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและทันท่วงที 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การพัฒนาชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร        

          

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกโครงการ กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งผู้บริหารได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังนี้ 
 

ปี 2565  เทศบาลดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ ท้ังส้ิน  จำนวน 72   โครงการ  
ใช้งบประมาณ  จำนวน  24,000,650  บาท แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ดังนี้ 
 
 

/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
     ม ี ก า รดำ เน ิ น โ คร ง ก าร  จำนวน   12  โ คร ง ก าร  งบประมาณ         
7,041,279  บาท  มีโครงการท่ีสำคัญๆ เช่น  

1. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน 
3. โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
4. โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
5. โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
6. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (ระดับป.ว.ส., อนุปริญญาและ
ปริญญาตรี) 

7. โครงการบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพ 
8. โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก 
9. โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ 
10. โครงการอบรมประชาชนที ่เป็นกลุ่มเสี ่ยงโรคความดัน

โลหิตสูง และโรคเบาหวาน   
 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 :  การพ ัฒนาด้านการร ักษาความสงบเร ียบร ้อย            
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ม ีการดำเน ินโครงการ จำนวน 5  โครงการ งบประมาณ    
188,429   บาท  ได้แก่  

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2. โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยประจำปี 
3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เบ้ืองต้นให้กับชุมชน    
4. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคัคีภัย

เบ้ืองต้นให้กับนักเรียน 
5. โครงการจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ม ีการดำเน ินโครงการ จำนวน 2  โครงการ งบประมาณ      

75,680   บาท  ได้แก่ 
1. โครงการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการจัดซื้อถังขยะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาชุมชน 
ม ีการดำเน ินโครงการ  จำนวน 2  โครงการ งบประมาณ      

8,700  บาท  ได้แก่  
 

/โครงการ… 
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1. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 

2. โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

มีการดำเน ินโครงการ  จำนวน 23  โครงการ งบประมาณ   
7,827,104  บาท  มีโครงการท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย

ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหนือคลอง และ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 1   

4. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในตำบล 
5. โครงการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 
6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
7. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 
8. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี   
9. โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ   
10. โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ม ีการดำเน ินโครงการ  จำนวน 6  โครงการ งบประมาณ   

4,449,800  บาท  มีโครงการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
1. โครงการติดตั ้งเสาไฟฟ้าไฮแมส (High mast) บริเวณ

ตลาดเทศบาล 
2. โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮแมส  (High mast) บริเวณสาม

แยกถนนเทศบาล 2 กับถนนเทศบาล 4 
3. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็กถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด (ฝั ่งขวา จาก
เหนือคลองซีแพค -  คลองฉิ้ว) 

4. โครงการปรับปรุงรั ้วและพื้นถนนคสล. ด้านข้างอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

5. โครงการจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเพชรเกษม         
    ซอย 12 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์… 
 



๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
มีการดำเน ินโครงการ  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ   

148,042    บาท  ได้แก่ 
1. โครงการอาหารพื้นถิ ่นหากินยาก (งานของดีของหรอย 

ของอร่อยเหนือคลอง) 
2. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
มีการดำเน ินโครงการ  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ   

97,929     บาท  ได้แก่ 
1. โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากรเทศบาลตำบล       

เหนือคลอง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น และประชาชน  
 

 ครุภัณฑ์ 
     มีการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  18  รายการ  งบประมาณ   
4,163,687   บาท  มีครุภัณฑ์ท่ีสำคัญๆ  เช่น 

1. รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตัน 6  ล้อแบบอัดท้าย 
2. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล   
3. ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน  บจ 3769 

กระบี ่
4. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ท่ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสถานีดับเพลิงฯ    
5. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
6. เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
7. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
8. เครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ 
9. จัดซื ้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ภายในเขตเทศบาล 
 

การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื ้นที ่ ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้เสนอให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ครับ  

 

นายสุริยัน  ชูสวน  
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือสอบถามในญัตติตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้
เสนอหรือไม่ ครับ หากไม่มี ถือว่าท่ีประชุมรับทราบ  
 

   
ที่ประชุม   รับทราบ  

/ลำดับถัดไป… 



๑๐ 

 

นายสุริยัน  ชูสวน  
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

ลำดับถัดไป เป็นการรายงานตัวเจ้าหน้าที่  ที ่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่    
ขอเชิญครับ 

 

นายสุทธิพงศ์  อลงกตกิตติคุณ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงศ์  อลงกตกิตติคุณ โอนย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเหนือคลอง กระผมมีความ
ยินดีที่ได้เข้ามาร่วมงานกับทุก ๆ ท่าน และจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ครับ 
 

นางสาววิพาวรรณ  ช่วยเดช 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิพาวรรณ  ช่วยเดช โอนย้ายมาจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลปกาสัย ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน 
สังกัดกองคลัง ค่ะ 

 

นางสาวอินทุอร  ทองทุ่ม 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอินทุอร  ทองทุ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ บรรจุใหม่ สังกัดกองคลัง ค่ะ  
 

นางสาวจิระนันท์  คลอดศรีเพ็ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิระนันท์  คลอดศรีเพ็ง โอนย้ายมาจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองทะเล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด
สำนักปลัด ค่ะ  
 

นายสุริยัน  ชูสวน  
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาล 
 

สมาชิกท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ หากไม่มี ขอปิด
ประชุม  

ปิดประชุม 
 

เวลา 11.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          (ลงช่ือ )                     ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                    (นายคชกร  ชาติศักด์ิฤทธิ์ไกร) 
                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 
 



๑๑ 

 

 
 

 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมเสร็จส้ินแล้ว 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายคชกร  ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร) 

 
 
 
 

 
ลงช่ือ.......................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                  (นายณัฐดนัย  เจียวก๊ก)  
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นายสันทัด  ล่ิมบุตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลงช่ือ.......................................................รับรองรายงานการประชุม  

                     (นายธนะสิทธิ์  เกกินะ) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง  


