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ประชา สัม พันธ ผลการ ดํา เ นินการ โครงการ กิจกรรม

ต า งๆของ เทศบาล ตําบลบาง เก า  เ พ่ือ ให ประชาชน ได
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ประ จํา เ ดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2562 ซ่ึ ง เทศบาล

ตําบลบาง เก า ได ต ระห นัก ถึ งภาร กิจ ในการบ ริการ
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     เทศบาลตาํบลบางเกา ดาํเนิน
การจายเบ้ีียยังชีพใหกับผูสูงอายุ คน
พิการ และผูปวยเอดส ประจาํเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 โดย
ลงพ้ืนท่ี หมูท่ี 1-9 ตาํบลบางเกา
อาํเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบางเก่า

โครงการแจกเบี�ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป�วยเอดส์

             เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลบางเกา เทศบาล
ตาํบลบางเกาไดมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลบางเกา โดยมี
นางสาววาสนา เกิดสวาง ปลัดเทศบาลตาํบลบางเกา เปนประธาน เพ่ือพิจารณาจัดทาํรางแผนการดาํเนินงาน
ประจาํป พ.ศ.2563 และการจัดทาํรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) โดยพิจารณา
จัดทาํรางแผนการดาํเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังน้ี ไดดาํเนินการตามโครงการ ยุทธศาสตร
ท้ัง 7 ยุทธศาสตร จาํนวน 107 โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน 21,037,269,998 บาท  และคุรุภัณฑจาํนวนท้ัง
ส้ิน 2,537,000 บาท และจัดทาํรางแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) จาํนวน 12 โครงการ



เทศบาลตําบลบางเก่าเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา"วันป�ยะมหาราช" 
              เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5
หนาท่ีวาการอาํเภอชะอาํ นาํโดย นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีตาํบลบางเกา พรอมดวย
นายพานิช แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลตาํบลบางเกา และคณะผูบริหารเทศบาลตาํบลบางเกา
พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตาํบลบางเกา เขารวมในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เบ้ืองหนา
พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีนายขจรศักด์ิ สมบูรณ นาย
อาํเภอชะอาํ เปนประธานในพิธี ทหาร ตาํรวจ ขาราชการ ทุกหมูเหลา เขารวมวางพวงมาลาและถวาย
บังคมพรอมกัน 3 คร้ัง เบ้ืองหนาพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 



ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบางเก่า

                         เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลบางเกา โดย
มีนายสุเทพ พุมไสว ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลบางเกา รวมประชุม
ติดตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการของเทศบาลตาํบลบางเกา ประจาํปงบประมาณ 2562 ซ่ึงเปนผลการ
ดาํเนินงาน ระหวาง วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

เทศบาลตําบลบางเก่าเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี

               เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตรี
ตาํบลบางเกา เขารวมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอง
ประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี



ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที� 4 ครั�งที� 1 
             ดวยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลตาํบลบางเกา ไดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ท่ี 4 ประจาํป พ.ศ. 2562 ในวันจันทร ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตาํบลบางเกา โดยมีการพิจารณาท้ังหมด 7 เร่ือง ดังน้ี
 
  1. แจงประกาศใหเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ 2563
  2. แจงประกาศใหแผนการดาํเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  3. แจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)
  4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลบางเกา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  5. การขอถอนใชและการถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน หมูท่ี 7 บานบางเกตุ
 6. มติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการใชประโยชนในท่ีดินในเขตนิคมสหกรณระดับจังหวัด คร้ัง    
ท่ี1 /2562
  7. โครงการบรรเทาความเดือดรอนดานอุทกภัยของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงจะผานพ้ืนท่ีของตาํบลบางเกา



ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่า

        เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตาํบลบางเกา โดยมี นางสาววาสนา เกิดสวาง ปลัดเทศบาล
ตาํบลบางเกา พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาํบลบางเกา
ประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิม
เติม (ฉบับท่ี 1) และรางแผนพิจารณาการดาํเนินงาน ประจาํป
พ.ศ.2563 โดยมติท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนดังกลาว

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานให้ความช่วยเหลืออัคคีภัย
       เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 10.37 น. เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตาํบลบางเกา ไดรับแจงเหตุเพลิงไหมศาลาเอนกประสงคริมสระนํ้าวัดบานทา หมู4 ตาํบลบางเกา อาํเภอชะอาํ
จังหวัดเพชรบุรี เจาหนาท่ีจึงไดนาํรถดับเพลิงเขาฉีดสกัดเพลิงไวไดทัน ซ่ึงเทศบาลตาํบลบางเกาไดรายงานเหตุ
ดวนสาธารณภัยใหอาํเภอชะอาํทราบและพิจารณาดาํเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป



เทศบาลตําบลบางเก่าจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
             เทศบาลตาํบลบางเกา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชืนีเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 วันท่ี 28 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลบางเกา นาํ
โดยแแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีตาํบลบางเกา เปนประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พรอมดวยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภา
เทศบาลตาํบลบางเกา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ คณะพนักงานเทศบาลฯ กาํนัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนชาวตาํบลบางเกาเขารวมในพิธี



ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ�น
ตําบลบางเก่า

                  วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลบางเกา โดยมี
น.ส.วาสนา เกิดสวาง พรอมดวยคณะกรรมการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยท่ัวไป รวมประชุมเพ่ือดาํเนิน
การปรับปรุงฐานขอมูลและประเมินขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับอัตาคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหเปนปจจุบันและเพ่ือ
พิจารณาและกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกาํหนดตอไป

             วันศุกร ท่ี 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลบางเกา
โดยมีนางสาววาสนา เกิดสวาง ปลัดเทศบาลตาํบลบางเกา พรอมดวยคณะกรรมการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับทองถ่ินตาํบลบางเกา รวมประชุมเพ่ือการดาํเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีจึงเปนไปตามหลักเกณฑภายใตประกาศหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ 2562

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยทั�วไป
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หมู่ที�  4  ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ :๐-3250-3056 โทรสาร: ๐-3250-3055 
WWW.BANGKAO.GO.TH      เทศบาลตําบลบางเก่า 


