รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------ผูมาประชุม จํานวน .........๑๑........ คน
ลําดับที่
ชือ่ -สกุล
ตําแหนง
๑
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๒
นายตุลา ชินวงศ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๓
นายจริยวัฒน วรพันธ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๔
นางปราณีต เสวตวงษ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๕
นางอรุณ พยันตา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๖
นายเสนห วัตรวิลยั
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๗
นายชรินทร บัวผัน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๘
นายบุญสอน คงนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๙
นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑๐ นายจารึก ดวงเผือก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑๑ นางสุดารัตน สิทธิวงษ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑๒ นายพิเนตร วรรณนิยม
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

ลายมือชือ่
อนุภาส สินธุส อาด
ตุลา ชินวงศ
จริยวัฒน วรพันธ
ปราณีต เสวตวงษ
อรุณ พยันตา
เสนห วัตรวิลัย
ชรินทร บัวผัน
บุญสอน คงนวล
จักรกฤษณ มากประดิฐ
จารึก ดวงเผือก
ลา
พิเนตร วรรณนิยม

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม.........๑๔.........คน
ลําดับที่
ชือ่ -สกุล
ตําแหนง
๑
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
๒
นายธนวัฒน โพธิสาร
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
๓
นายสําเนาว อันประสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๔
นายปราโมทย ขาวศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕
นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๖
นายโมรา เพ็ชรคง
ผูอ าํ นวยการกองชาง
๗
นางอารีย พันธธร
ผูอ าํ นวยการกองคลัง
๘
นางสาวสุภาพร ขาวชํานาญ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๙
นางสาวพจนา แกววารี
หัวหนาฝายอํานวยการ
๑๐ นายชุมพล แกวโรย
นิตกิ รชํานาญการ
๑๑ นางสาวสายสุนยี  ศรีนวล
นักวิชาการคลังชํานาญการ
๑๒ จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
๑๓ นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
นายชางโยธาชํานาญงาน
๑๔ นางสาวสุกญ
ั ญา มิตรเมฆ
เจาพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
๑๕ นายสราวุธ สืบเพ็ชร
ผูช ว ยเจาหนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผน
๑๖ นางสาวจีรภรณ คณานุรักษ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
๑๗ นายสาวพิมพกา หนูรกั ษา
ผูช ว ยเจาหนาทีพ่ สั ดุ

ลายมือชือ่
สุพจน พุมพรอมจิตร
สําเนาว อันประสิทธิ์
ปราโมทย ขาวศรี
อารีย พันธธร
สุภาพร ขาวชํานาญ
พจนา แกววารี
ชุมพล แกวโรย
สายสุนยี  ศรีนวล
จอ.พงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
ชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
สุกญ
ั ญา มิตรเมฆ
สราวุธ สืบเพ็ชร
จีรภรณ คณานุรักษ
พิมพกา หนูรกั ษา

หมายเหตุ

๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจงตอทีป่ ระชุม
๑.๑ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
สืบเนือ่ งจากเมือ่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดขอลาออกจากตําแหนงเลขานุการสภา
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ซึ่งในวันนีจ้ ะดําเนินการเลือกผูท จ่ี ะมาทําหนาที่
ในตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงใหทป่ี ระชุมเสนอ
ชื่อไดเลยครับ

นายเสนห วัตรวิลยั
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภาทีเ่ คารพและทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเล
ทรัพย คณะผูบ ริหาร ผมนายเสนห วัตรวิลยั สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย ในตําแหนงนีน้ อกจากจะตองบันทึกรายงานการประชุมแลว
ก็จะตองจัดพิมพเอกสารเกีย่ วกับงานสภา ฉะนัน้ จึงเห็นสมควรวาตําแหนง
เลขานุการสภานาจะเปนขาราชการประจําของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จึงขอเสนอ นางสาวพจนา แกววารี หัวหนาฝายอํานวยการ เปนเลขานุการ
สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๔ คน ไดแก
๑. นางอรุณ พยันตา
๒. นายบุญสอน คงนวล
๓. นายชรินทร บัวผัน
๔. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

มีทา นใดจะเสนออีกหรือไมครับ ครับถาไมมที า นใดเสนอถือวามติทป่ี ระชุม
เห็นชอบให นางสาวพจนา แกววารี หัวหนาฝายอํานวยการ ทําหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑.๒ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
เนือ่ งจากทางเทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะดําเนินการออกประชุม
ประชาคมตามวัน เวลา และสถานที่ ทีไ่ ดแจงใหทกุ ทานทราบไปแลวนัน้ จึง
ขอความรวมมือจากทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยทุกทานเขา
รวมประชุมประชาคมทุกชุมชน เพือ่ ตอบปญหาขอซักถามของประชาชน
โดยเฉพาะในพืน้ ทีข่ อง หมูท ่ี ๖ ชุมชนบอนก ซึง่ ไดสง หนังสือมายัง

๓

ประธานสภาเพือ่ ใหสมาชิกสภาทุกทานเขารวมประชุมและตอบขอซักถาม
ตางๆ ในทีป่ ระชุม
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

๑.๓ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
กระผม นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย ขอนํา
เรียนในทีป่ ระชุม ดังนี้
๑. เรื่องการปรับเปลี่ยนคณะผูบริหารเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ซึ่ ง ได แ ต ง ตั้ ง นายปราโมทย ขาวศรี ดํ า รงตํ า แหน ง รองนายก
เทศมนตรี ตํ า บลทะเลทรั พ ย และแต ง ตั้ ง นายบุ ญ พา คงชนะ
ดํารงตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
๒. ทางอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรไดแตงตั้งให นายสุพจน พุมพรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ตํ า บลทะเลทรั พ ย เป น ประธานกลุ ม อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเรื่องของผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมหากทานใดพบเห็น
โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสี ยหรือทําใหเกิดมลพิษขึ้นในชุมชน
ขอใหแจงมายังผม เพือ่ จะไดดาํ เนินการแจงใหทางอุตสาหกรรมจังหวัด
ชุมพรทราบและดําเนินการแกไขตอไป ที่ผานมาไดมีโอกาสไปศึกษาดู
งานที่ โ รงงานปู น ซี เ มนต ทุ ง สง ซึ่ ง ได มุ ง เน น ให เ ป น โรงงานสี เ ขี ย ว
เนือ่ งจากโรงงานปูนซีเมนตนน้ั มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอมเปนอยางมาก
เขาก็พยายามทําทุกวิธีเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดลอม โรงงานที่สองเปน
โรงงานเซฟสกิน ซึ่ง เปนโรงงานที่ผลิตถุงมือและก็ไดรับคําชื่นชมจาก
รัฐบาลเปนอยางมากในเรือ่ งของการจัดการมลพิษทําใหโรงงานสามารถ
อยูร ว มกับชุมชนไดทง้ั ๆทีโ่ รงงานนัน้ ไดตง้ั อยูในยานของชุมชน จากการ
สอบถามจากผู นํ า ท อ งถิ่ น ผู นํ า ท อ งที่ ก็ ท ราบว า หากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการปองกัน มีการดูแล และมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ทําใหชมุ ชนกับโรงงานสามารถอยูร วมกันไดอยางมีความสุข ซึง่ อยากจะ
นําเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาวา โรงงานคือสิ่งสําคัญ ทาง
รัฐบาลก็สงเสริมไมวาเราจะทําอะไรก็แลวแตทุกสิ่งทุกอยางที่อยูใน
โรงงานมีผลกระทบแทบทั้งสิ้นนอยหรือมากนั้นขึ้นอยูกับการบริหาร
จัดการหากเราเขาใจและเขาถึงก็จะสามารถพูดคุยทําใหชุมชนและ
โรงงานอยูร ว มกันอยางมีความสุข พืน้ ทีใ่ ดหากมีโรงงานเกิดขึ้นพื้นที่น้ัน
ก็จะไดรบั ความเจริญตามมา

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

๑.๔ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแี้ จงขอราชการ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๔

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
อังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังทีไ่ ดทาํ สําเนาใหกบั สมาชิกตรวจดูกอ น
เขาประชุมมีสมาชิกทานใดสงสัยในสวนใดของรายงานการประชุมบางครับ
ถาไมมขี อถามมติการประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม ยกมือดวยครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๗ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ยกมือดวยครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๑ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๓ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
เปลี่ยนแปลงโดยเสียงขางมาก
๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๘ เมือ่ ศุกรวนั ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
อังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังทีไ่ ดทาํ สําเนาใหกบั สมาชิกตรวจดูกอ น
เขาประชุมมีสมาชิกทานใดสงสัยในสวนใดของรายงานการประชุมบางครับ
ถาไมมขี อถามมติการประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม ยกมือดวยครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๖ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ยกมือดวยครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ไมมี
งดออกเสียง จํานวน ๕ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
เปลี่ยนแปลงโดยเสียงขางมาก

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถ าม
-ไมม-ี

๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาทองถิน่ ตัง้ ขึน้ พิจารณาเสร็จแลว
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
๕.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภา

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

ขอพักการประชุม ๑๐ นาที

พักการประชุม
นายอนุภาส สินธุสอาด
ประธานสภา ฯ

เมื่อที่ประชุมพรอมแลวขอเปดประชุมตอในระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภา ขอใหที่ประชุมเสนอครับ

นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย และทาน
คณะผูบ ริหารทุกทาน กระผมนายพิเนตร วรรณนิยม สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป
๒๕๕๙ ดังนี้
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๘ กันยายน ๒๕๕๙
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
และกําหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ถึง
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๕ คน ไดแก
๑. นางอรุณ พยันตา
๒. นายบุญสอน คงนวล
๓. นายชรินทร บัวผัน
๔. นายเสนห วัตรวิลยั
๕. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมถาไมมีถือวา การกําหนดสมัยประชุม
จะเปนไปตามทีท่ า นสมาชิกเสนอ สรุปกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดดังนี้

๖

สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๘ กันยายน ๒๕๕๙
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
และกําหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๕.๒ การคั ดเลือ กคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลตํา บลทะเลทรั พย และ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บล
ทะเลทรั พ ย เชิ ญ จ า เอกพงษ ศั ก ดิ์ ขุ น มาลี นั ก วิ เ คราะห น โยบาย
และแผนปฏิบตั กิ าร ชีแ้ จงรายละเอียด
จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบ ริหารทุกทาน กระผม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
ขอ ๘ ใหผบู ริหารทองถิน่ แตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
ประกอบดวย
(๑) ผูบ ริหารทองถิน่
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิน่ คัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(๔) ผูท รงคุณวุฒทิ ผ่ี บู ริหารทองถิน่ คัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ทีผ่ บู ริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน
กรรมการ
(๖) ผูแ ทนประชาคมทองถิ่นทีป่ ระชาคมทองถิน่
คัดเลือกจํานวนไมนอ ยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาทีจ่ ัดทําแผน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละ
สองปและอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได
ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ มีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิน่ โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อํานาจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเฉพาะ
อํานาจหนาทีท่ ม่ี ผี ลกระทบตอประโยชนสขุ ของประชาชน เชน การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอํานาจ

๗

(๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุม จังหวัด และจังหวัด โดย
ใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตรทส่ี าํ คัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน
การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ คํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิน่ และความจําเปน
เรงดวนทีต่ อ งดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไข
ปญหาเกีย่ วกับการจัดทํารางแผนพัฒนาในการจัดทํารางแผนพัฒนา ให
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ อื่นทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนทีเ่ กิน
ศักยภาพของชุมชนทีจ่ ะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ใหเสนอปญหา ความ
ตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาม
อํานาจหนาที่
(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตาม
ขอ ๑๙ (๒)**
(๕) พิจารณาใหขอ คิดเห็นเกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แตงตั้งทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอืน่ เพื่อชวย
ปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ห็นสมควร
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาทีป่ ระสานกับประชาคมหมูบ า นในการรวบรวม
วิเคราะหปญ
 หา ความตองการของประชาชนในทองถิน่ และจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลดวย
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ ๒๘ ใหผูบ ริหารทองถิน่ แตงตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิน่ ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิน่ คัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแ ทนประชาคมทองถิน่ ทีป่ ระชาคมทองถิน่ คัดเลือกจํานวน
สองคน
(๓) ผูแ ทนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทีผ่ บู ริหารทองถิน่ คัดเลือกจํานวน
สองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารทีค่ ัดเลือกกันเองจํานวนสองคน

๘

(๕) ผูท รงคุณวุฒทิ ผ่ี ูบ ริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาทีเ่ ลขานุการ
ของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ มีอาํ นาจ
หนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบ ริหารทองถิน่ เพือ่ ใหผบู ริหาร
ทองถิน่ เสนอตอสภาทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทัว่ กันอยางนอยปละหนึง่ ครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทัง้ นีใ้ หปด ประกาศโดยเปดเผย
ไมนอ ยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ตามรายละเอียดที่ จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบตั กิ าร แจง จึงขอใหทป่ี ระชุมไดเสนอชือ่ เพือ่ คัดเลือกเปน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จํานวน ๓ คน ครับ

นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทีเ่ คารพ ผม นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๔ คน ไดแก
๑. นางอรุณ พยันตา
๒. นายบุญสอน คงนวล
๓. นายชรินทร บัวผัน
๔. นายเสนห วัตรวิลยั

นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทีเ่ คารพ ผม นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายบุญสอน คงนวล
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๙

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก
๑. นางอรุณ พยันตา
๒. นายบุญสอน คงนวล
๓. นายชรินทร บัวผัน
๔. นายเสนห วัตรวิลยั
๕. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๖. นายจารึก ดวงเผือก

นายบุญสอน คงนวล
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทีเ่ คารพ ผม นายบุญสอน คงนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายพิเนตร วรรณนิยม
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก
๑. นางอรุณ พยันตา
๒. นายชรินทร บัวผัน
๓. นายเสนห วัตรวิลยั
๔. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๕. นางปราณีต เสวตวงษ
๖. นายจารึก ดวงเผือก

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

มีทา นใดเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมที า นใดเสนอ สรุปสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพยทไ่ี ดรบั คัดเลือกจากสภาใหทาํ หนาที่เปนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดแก
๑. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๒. นายบุญสอน คงนวล
๓. นายพิเนตร วรรณนิยม

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ตอไปขอใหทป่ี ระชุมเสนอชือ่ เพือ่ คัดเลือกสมาชิกสภาเพือ่ ทําหนาที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ จํานวน ๓ คน

นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทีเ่ คารพ ผม นายจักรกฤษณ
มากประดิฐสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายชรินทร
บัวผัน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย

๑๐

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก
๑. นางอรุณ พยันตา
๒. นายเสนห วัตรวิลยั
๓. นางปราณีต เสวตวงษ
๔. นายบุญสอน คงนวล
๕. นายพิเนตร วรรณนิยม
๖. นายจารึก ดวงเผือก

นางอรุณ พยันตา
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทีเ่ คารพ ดิฉนั นางอรุณ พยันตา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายอนุภาส สินธุส อาด
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก
๑. นายเสนห วัตรวิลยั
๒. นายจริยวัฒน วรพันธ
๓. นายบุญสอน คงนวล
๔. นายพิเนตร วรรณนิยม
๕. นายจารึก ดวงเผือก
๖. นายชรินทร บัวผัน

นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทีเ่ คารพ ผม นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายจริยวัฒน วรพันธ
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ที่ประชุม

มีผูรับรอง ๔ คน ไดแก
๑. นายชรินทร บัวผัน
๒. นางอรุณ พยันตา
๓. นายจักรกฤษณ มาประดิฐ
๔. นายพิเนตร วรรณนิยม

๑๑

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

นายสุพจน พุมพรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

มีทา นใดเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมที า นใดเสนอ สรุปสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพยทไ่ี ดรบั คัดเลือกจากสภาใหทาํ หนาที่เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดแก
๑. นายชรินทร บัวผัน
๒. นายอนุภาส สินธุส อาด
๓. นายจริยวัฒน วรพันธ
๕.๓ การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเชิญทานคณะผูบ ริหารชีแ้ จงรายละเอียด
รายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๑. โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็กหวยเรียง หมูท่ี ๒
จํานวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x
๑.๘๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ชนิด ๔ ชองทาง พร อมเทพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเรียงหินใหญ
ท า ยน้ํ า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอี ย ดต า งๆ ตามแบบที่ เ ทศบาล
กําหนดให
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ แบบเปด ขางถนนสายชัยรัตนพฒ
ั นา
หมูที่ ๕ จํานวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท
รายละเอี ย ด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกวาง
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร พรอมเท
คอนกรีตปองกันกัดเซาะขางทาง กวาง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๓ จุด
ความยาวรวม ๓๑๕ เมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให
๓. โครงการกอสรางผนังคอนกรีต ขางถนนสายปากบอ หมูท ่ี ๕ จํา นวน
๒๕๙,๐๐๐ บาท
รายละเอี ย ด กอสรางผนังคอนกรีต ขนาดกวาง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ แบบเปด ขางถนนสายราษฎรภกั ดี
หมูที่ ๖ จํานวน ๑,๑๓๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริ มเหล็ก ขนาดปากกวาง
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๒ ขาง
ทาง รายละเอียดตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให
๕. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ กถนนสายสนาม
หมูบ า น หมูท ่ี ๗ จํานวน ๑,๑๖๓,๐๐๐ บาท

๑๒

รายละเอียด กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมสองขางทาง ขนาดกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๒๔๐ เมตร รายละเอียด
ตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให
๖. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ แบบเปด ขางถนนสายซอย ๔ หมูท่ี ๘
จํานวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ๒ ขางทาง
เรียงหินใหญทา ยน้าํ ๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให
รวมจายขาดเงินสะสมทัง้ สิน้ จํานวน ๔,๑๒๒,๐๐๐ บาท
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

มีทา นใดจะอภิปรายครับ ถาไมมขี อถามมติทป่ี ระชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
ใหจา ยขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรายการ
๑. โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็กหวยเรียง หมูท่ี ๒
จํานวน ๗๘๙,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x
๑.๘๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ชนิด ๔ ชองทาง พร อมเทพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเรียงหินใหญ
ท า ยน้ํ า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอี ย ดต า งๆ ตามแบบที่ เ ทศบาล
กําหนดให ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนีไ้ ด จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในรายการนี้ ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนี้ ไมมี
งดออกเสียง จํานวน ๑ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รายการ
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ แบบเปด ขางถนนสายชัยรัตนพฒ
ั นา
หมูที่ ๕ จํานวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท
รายละเอี ย ด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกวาง
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร พรอมเท
คอนกรีตปองกันกัดเซาะขางทาง กวาง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๓ จุด
ความยาวรวม ๓๑๕ เมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให
ยกมือดวยครับ

๑๓

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนีไ้ ด จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในรายการนี้ ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนี้ ไมมี
งดออกเสียง จํานวน ๑ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รายการ
๓. โครงการกอสรางผนังคอนกรีต ขางถนนสายปากบอ หมูท ่ี ๕ จํา นวน
๒๕๙,๐๐๐ บาท
รายละเอี ย ด กอสรางผนังคอนกรีต ขนาดกวาง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให
ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนีไ้ ด จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในรายการนี้ ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนี้ ไมมี
งดออกเสียง จํานวน ๑ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รายการ
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ แบบเปด ขางถนนสายราษฎรภกั ดี
หมูที่ ๖ จํานวน ๑,๑๓๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริ มเหล็ก ขนาดปากกวาง
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๒ ขาง
ทาง รายละเอียดตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนีไ้ ด จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในรายการนี้ ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนี้ ไมมี
งดออกเสียง จํานวน ๑ คน
ลา จํานวน ๑ คน

๑๔

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รายการ
๕. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ กถนนสายสนาม
หมูบ า น หมูท ่ี ๗ จํานวน ๑,๑๖๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมสองขางทาง ขนาดกวางขางละ
๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๒๔๐ เมตร รายละเอียด
ตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนีไ้ ด จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในรายการนี้ ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนี้ ไมมี
งดออกเสียง จํานวน ๑ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รายการ
๖. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ แบบเปด ขางถนนสายซอย ๔ หมูท่ี ๘
จํานวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ๒ ขางทาง
เรียงหินใหญทา ยน้าํ ๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนีไ้ ด จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในรายการนี้ ยกมือดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการนี้ ไมมี
งดออกเสียง จํานวน ๑ คน
ลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุป ทีป่ ระชุมสภามีมติใหจา ยขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จํานวน ๖ รายการ เปนเงินทัง้ สิน้ จํานวน ๔,๑๒๒,๐๐๐ บาท

๑๕

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ขอขอบคุณทุกทานทีม่ องเห็นถึงความสําคัญในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในพืน้ ทีต่ าํ บลทะเลทรัพยครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรือ่ งอืน่ ๆ
๖.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจาหนาทีไ่ ดชแ้ี จงรายละเอียดครับ

จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบ ริหารทุกทาน กระผม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตร
๑.)ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
๒.) ยุทธศาสตรการสงเสริม
ตลาดการทองเที่ยวอยางเปน
ระบบ
๓.) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบตลาดและสินคา
การเกษตรอยางมีคุณภาพ
๔.) ยุทธศาสตรการสงเสริมวิถี
ชีวิตพอเพียง

รวม

ป ๒๕๕๘
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
๔๒,๗๔๔,๑๘๐
๗๘

ป ๒๕๕๙

ป ๒๕๖๐

รวม

จํานวน
โครงการ
๕๙

งบ
ประมาณ
๒๐,๔๑๙,๑๘๐

จํานวน
โครงการ
๑๐๓

งบ
ประมาณ
๗๔,๖๕๐,๑๘๐

จํานวน
โครงการ
๒๔๐

งบ
ประมาณ
๑๓๗,๘๑๓,๕๔๐

๑

๖,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๖,๕๐๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๖

๒๑๐,๐๐๐

๒

๑๐๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๓

๒๐๐,๐๐๐

๘๓

๔๙,๑๔๑,๑๘๐

๖๒

๒๐,๕๓๙,๑๘๐

๑๐๖

๗๔,๗๗๐,๑๘๐

๒๕๐

๑๔๔,๗๒๓,๕๔๐

๑๖

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ
๒
๑.) การเพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจ
ดวยผลผลิตและการพัฒนา
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม
การเกษตรและทุนทางปญญา
๑
๒.) การพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสู
นานาชาติ
๕๙
๓.) การสรางและพัฒนาคน
คุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีดวยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒๑
๔.) การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานการ
พัฒนาจังหวัดเชิงสรางสรรคท่ี
ยั่งยืน
รวม
๘๓

ป ๒๕๕๘
งบ
ประมาณ
๗๐,๐๐๐

ป ๒๕๕๙

ป ๒๕๖๐

รวม

จํานวน
โครงการ
๒

งบ
ประมาณ
๗๐,๐๐๐

จํานวน
โครงการ
๒

งบ
ประมาณ
๗๐,๐๐๐

จํานวน
โครงการ
๖

งบ
ประมาณ
๒๑๐,๐๐๐

๖,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๖,๕๐๐,๐๐๐

๑๓,๘๖๖,๖๘๐

๔๖

๘,๖๖๖,๖๘๐

๔๖

๘,๖๖๖,๖๘๐

๑๕๑
๓๑,๐๐๐,๐๔๐

๒๘,๙๗๗,๕๐๐

๑๔

๑๑,๘๐๒,๕๐๐

๕๘

๖๖,๐๓๓,๕๐๐

๙๓

๑๐๖,๘๑๓,๕๐๐

๔๙,๔๑๔,๑๘๐

๖๒

๒๐,๕๓๙,๑๘๐

๑๐๖

๗๔,๗๗๐,๑๘๐

๒๕๑

๑๔๔,๕๒๓,๕๔๐

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ปงบประมาณ ๒๕๕๘
จํานวน
โครงการ
ที่เสร็จ

ยุทธ
ศาสตร
ที่
๑
๒
๓
๔
รวม

จํานวน
๓๑
๒
๓๓

รอยละ
๔๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๔๐.๐๐

จํานวน
-

รอยละ
-

จํานวน
โครงการ
ที่มีการ
เพิ่มเติม

จํานวน
โครงการ
ที่มีการ
ยกเลิก

จํานวน
โครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
๔๗
๑

รอยละ
๖๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒
๕๐

๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๖๐.๐๐

จํานวน
-

รอยละ
-

จํานวน
๑๑
๐
๐
๐
๑๑

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

รอยละ
๑๔.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๓.๐๐

จํานวน รอยละ
๘๙
๙๕.๐๐
๑
๑.๐๐
๒
๒.๐๐
๒
๒.๐๐
๙๔
๑๐๐

การเบิกจายงบประมาณป ๒๕๕๘
ยุทธศาสตรที่
๑

งบปกติ
จํานวนเงิน
๔,๘๒๒,๘๙๓.๙๕

รอยละ
๙๘.๐๐

เงินสะสม
จํานวนเงิน
๑,๑๒๕,๐๐๐

รวม
รอยละ
๑๐๐

จํานวนเงิน
๕,๙๔๗,๘๙๓.๙๕

รอยละ
๙๘.๐๐

๒

-

๐.๐๐

-

-

๐

๐.๐๐

๓

-

๐.๐๐

-

-

๐

๐.๐๐

๔

๑๐๐,๐๐๐

๒.๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

๒.๐๐

รวม

๔,๙๒๒,๘๙๓.๙๕

๑๐๐

๑,๑๒๕,๐๐๐

๑๐๐

๖,๐๔๗,๘๙๓.๙๕

๑๐๐

๑๗

ผลการดําเนินงานตามโครงการทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ๒๕๕๘
โครงการ
โครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ
โครงการสําหรับพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ กรณีเรงดวน
โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด กิจกรรม สงเสริม บําบัด ฟนฟู
ผูต ดิ ยาเสพติด

ดําเนินการเสร็จ
แลว

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
ยังไมไดดําเนินการ
ดําเนินการ

ü
ü
ü
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณที่
ทีไ่ ดรบั
เบิกจายไป
๕,๕๔๔,๙๐๐

๕,๕๔๔,๙๐๐

๑๖,๙๐๘,๓๗๙.๑๑

๑๖,๙๐๘,๓๗๙.๑๑

๑๔,๐๐๐

๑๔,๐๐๐

๒๒,๔๖๗,๒๗๙.๑๑ ๒๒,๔๖๗,๒๗๙.๑๑

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
- ในการประชุมประชาคมเพือ่ เสนอโครงการ พบวามีประชาชนเขารวมประชุม
จํานวนไมถงึ ๕๐ % ของครัวเรือนทัง้ หมดในหมูบ า น ทําใหโครงการทีเ่ สนอมานัน้
เปนโครงการทีม่ าจากความตองการของคนเพียงบางสวนเทานัน้ ไมครอบคลุมความ
ตองการของคนทัง้ หมูบ า น
- ในการนําเสนอโครงการของหมูบ า น พบวามีการนําเสนอโครงการจํานวนมากเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เทศบาลไดรบั ทําใหผลการประเมินประสิทธิภาพของ
แผนอยูใ นเกณฑคอ นขางต่าํ
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับในแตละปมีปริมาณนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความ
จําเปนเรงดวนและความตองการความชวยเหลือของประชาชนในทองถิน่ ทําใหการ
พัฒนาเปนไปอยางลาชา
ยุทธศาสตรและโครงการในป ๒๕๕๘
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการทีป่ รากฏอยูใ นแผนและจํานวนโครงการทีไ่ ดปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
พัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคุณภาพ
สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
รวม

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ทีป่ รากฏอยูใ นแผน
ที่ไดปฏิบัติ
๗๘
๓๑
๑
๐
๒
๐
๒
๒
๘๓
๓๓

ทีป่ ระชุม

รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกทานใดจะหารือหรือมีเรือ่ งทีจ่ ะนําเรียนหรือไม ถาไมมขี อปดประชุม
ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานคณะผูบ ริหาร และพนักงานเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพยทกุ ทานทีเ่ ขาประชุมกันในวันนี้

๑๘

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
พจนา แกววารี

ผูจ ดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพจนา แกววารี)
หัวหนาฝายอํานวยการ/เลขานุการสภาเทศบาล
อนุภาส สินธุสอาด
(นายอนุภาส สินธุส อาด )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๑๙

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๔ มีนาคม ๒๕๕๙
วั น นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม มาประชุ ม พร อ มกั น
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
ผลการตรวจรายงานการประชุม มีดงั นี้
๑) รายงานการประชุมถูกตองทุกประการ...........................................................................
..........................................................................................................................................................................
๒)..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
ตุลา ชินวงศ

ประธานกรรมการ

(นายตุลา ชินวงศ)
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

จักรกฤษณ มากประดิฐ

กรรมการ

(นายจักรกฤษณ มากประดิฐ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จารึก ดวงเผือก
กรรมการ
(นายจารึก ดวงเผือก )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๒๐

