รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------ผูมาประชุม จํานวน .............๑๐..........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชือ่ -สกุล
นายอนุภาส สินธุส อาด
นายตุลา ชินวงศ
นายจริยวัฒน วรพันธ
นางปราณีต เสวตวงษ
นายเสนห วัตรวิลยั
นายชรินทร บัวผัน
นายบุญสอน คงนวล
นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
นายจารึก ดวงเผือก
นางสุดารัตน สิทธิวงษ
นายพิเนตร วรรณนิยม
นางอรุณ พยันตา

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

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

หมายเหตุ

ลา
ลา

ผูเขารวมประชุม..........๑๕...........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชือ่ -สกุล
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายธนวัฒน โพธิสาร
นายปราโมทย ขาวศรี
นายสําเนาว อันประสิทธิ์
นายบุญพา คงชนะ
นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
นายโมรา เพ็ชรคง
นางอารีย พันธธร
นางสาวสุภาพร ขาวชํานาญ
นายชุมพล แกวโรย
นางสาวสายสุนยี  ศรีนวล
จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
นายสราวุธ สืบเพ็ชร
นายกําธร สายนาค
นายวัณตะชัย จันทรไทย
นายศักดิส์ ทิ ธิ์ ปานภูมิ
นางสาวสลิลลา ทับเคลียว
นางจีรภรณ คณานุรักษ
นางอภิญญา จันทรสงิ ห
นางสมบุญ พุมพรอมจิตร

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ผูอ าํ นวยการกองชาง
ผูอ าํ นวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นิตกิ รชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
นายชางโยธาชํานาญงาน
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยชางไฟฟา
ผูช ว ยเจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ
พนักงานขับรถยนต
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลายมือชือ่
ปราโมทย ขาวศรี
สําเนาว อันประสิทธิ์
บุญพา คงชนะ
สุภาพร ขาวชํานาญ
สายสุนยี  ศรีนวล
จอ.พงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
ชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
สราวุธ สืบเพ็ชร
กําธร สายนาค
วัณตะชัย จันทรไทย
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ปานภูมิ
สลิลลา ทับเคลียว
จีรภรณ คณานุรักษ
อภิญญา จันทรสงิ ห
สมบุญ พุมพรอมจิตร

หมายเหตุ

๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
นายอนุภาส สินธุส อาด ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย แจงในทีป่ ระชุมรับทราบ กรณีท่ีมี
สมาชิกสภาฯ ลา จํานวน ๒ คน ไดแก นางสุดารัตน สิทธิว์ งษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เขต ๑
และนางอรุณ พยันตา เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เขต ๒ เมือ่ ทีป่ ระชุมพรอมแลวขอเปดการ
ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ครัง้ ๑/๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจงตอทีป่ ระชุม
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เนือ่ งจากในการประชุมในวันนี้ เลขานุการสภา ลา จึงขอใหท่ีประชุมเสนอ
ชือ่ ผูท ่ีจะมาทําหนาทีเ่ ลขานุการสภาฯ ชัว่ คราว

นายบุญสอน คงนวล
สมาชิกสภาฯ

เสนอนายเสนห วัตรวิลัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๓ คน ไดแก
๑. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๒. นายชรินทร บัวผัน
๓. นางปราณีต เสวตวงษ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

มีทา นใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมสี รุปวาทีป่ ระชุมมีมติให
นายเสนห วัตรวิลยั สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ทําหนาที่
เลขานุการสภาชัว่ คราว ขอเชิญนัง่ ประจําทีเ่ ลขานุการครับ
๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
-ไมมี
๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแี้ จงขอราชการ
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๓

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ดังทีไ่ ดทาํ สําเนาใหกบั
สมาชิกกอนเขาประชุมแลวนัน้ ที่ประชุมมีสมาชิกทานใดเห็นควรแกไข
เพิม่ เติมในสวนใดของรายงานการประชุมบาง หากไมมขี อถามมติการประชุม
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๙ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน - เสียง
ประธานสภางดออกเสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๒ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
เปลีย่ นแปลง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
๕.๑ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๑

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญ นายปราโมทย ขาวศรี รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ซึง่ ในวันนีท้ างทานนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพยตดิ ราชการไมสามารถ
เขารวมประชุมไดจึงมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรีเขารวมประชุมแทน
ขอใหชแี้ จงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๑

นายปราโมทย ขาวศรี
รองนายกเทศมนตรี ฯ

เรียนประธานสภาฯ ผม นายปราโมทย ขาวศรี รองนายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย เหตุผลในการโอนงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้ ง ที่ ๑ สื บ เนื่ อ งจากในป ง บประมาณ ๒๕๖๐ ไม ไ ด
ดําเนินการตั้งงบประมาณในสวนของครุภณ
ั ฑรายการนีไ้ วแตมคี วามจําเปนที่
จะต อ งใช เ พื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อนของประชาชนในพื้ น ที่
ซึ่งรายละเอียดการโอนนั้น ขอใหจาเอกพงษศัก ดิ์ ขุนมาลี นัก วิเ คราะห
นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร ไดชแ้ี จงรายละเอียด

จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ และผูเ ขารวมประชุมทุกทาน กระผม จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร

๔

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
โอนลดจาก
งาน*

งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงาน
งบ*
หมวดรายจาย*
ประเภทรายจาย*
ชือ่ โครงการ*
ยอดเงินทีอ่ นุมตั ิ
ยอดเงินที่ใชแลว
ยอดเงินคงเหลือกอนโอนลด
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลาสุด
ยอดเงินที่โอนลด*
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลด

เคหะและชุมชน

โอนเพิม่
งาน*
แผนงาน
งบ*
หมวดรายจาย*
ประเภทรายจาย*
ชือ่ โครงการ*
รายละเอียด

ยอดเงินทีอ่ นุมตั ิ
ยอดเงินที่ใชแลว
ยอดเงินคงเหลือกอนโอนเพิม่
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนลาสุด
ยอดเงินทีโ่ อนเพิม่
ยอดเงินคงเหลือหลังโอนเพิม่

งบบุคลากร
เงิน เดือน (ฝายประจํา)
เงิน เดือนพนั กงาน
----- กรุณาเลือก ----867,480.00
98,840.00
768,640.00
768,640.00
53,500.00
715,140.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งานกิจการประปา
การพาณิชย
งบลงทุน
คาครุภั ณฑ
ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเครื่องสูบ น้ํา แบบจมน้ํา ขนาด 5 แรงมา

เพื่อจัดซือ้ เครื่องสูบน้าํ แบบจมน้าํ (ซับเมอรสซิเบิ้ล) ขนาด 5 HP 380 V
0.00
0.00
0.00
0.00
53,500.00
53,500.0

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๕

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา

มีทา นใดจะอภิปรายเชิญครับ

นายเสนห วัตรวิลยั
สมาชิกสภา

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานรองนายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเสนห วัตรวิลัย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขออภิปรายในสวนของรายละเอียด
การโอน ซึ่งไมไดมกี ารระบุวา ครุภณ
ั ฑในรายการนีจ้ ะตองเอาไปใชในเขต
บริการไหนของระบบประปา แตเทาทีท่ ราบมานัน้ จะนําไปใชในเขตพืน้ ทีข่ อง
หมูท ่ี ๑ ตําบลทะเลทรัพย ซึง่ จะจัดซือ้ เครือ่ งสูบน้าํ แบบจมน้าํ ขนาด ๕
แรงมา ไมทราบวาจะเหมาะสมหรือไม เพราะเครื่องสูบน้ําซับเมอรสซิเบิ้ล
ปกติจะใชกบั บอบาดาลซึง่ เปนแหลงน้าํ ทีส่ ะอาด ทําใหมอี ายุการใชงาน
คอนขางคงทน แตเรานํามาใชกบั แหลงน้าํ ธรรมชาติซง่ึ อาจจะมีเศษขยะหรือ
สิ่งแปลกปลอมมากทําใหเครื่องสูบน้ําไมคงทนเทาที่ควร ขอใหที่ประชุม
ชวยกันพิจารณาครับ

นายกําธร สายนาค
ผูชวยชางไฟฟา

เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ทานรองนายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย เดิมเครื่องสูบน้ําที่เคยใชอยูกเ็ ปนซับเมอรสซิเบิ้ลแตปจจุบัน
ชํารุดไมสามารถใชการได ซึง่ คิดวาครุภณ
ั ฑในรายการนีจ้ ะสามารถใชงานได
ดี และจะสามารถผลิตน้าํ ไดในปริมาณมาก และดีกวาตัวทีช่ าํ รุดเสียหาย ใน
สวนของสิง่ แปลกปลอมหรือขยะทีจ่ ะอุดตันนัน้ ไดดาํ เนินการสรางอุปกรณ
สําหรับปองกันไวแลวซึง่ คาดวาจะสามารถยืดอายุการใชงานของ ซับเมอรส
ซิเบิ้ล ได

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา

มีทานใดจะอภิปรายเชิญครับ หากไมมผี มขอถามมติในที่ประชุม สมาชิกสภา
สมาชิกสภา ฯ ทานใด เห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๑ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๑ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ประธานสภางดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา

๕.๒ การพิจารณาการแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๑
เชิญเจาหนาทีช่ แ้ี จงรายละเอียดครับ

๖

จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
รายละเอียดการแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๑ ดังนี้
แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
คาครุภณ
ั ฑ
ประเภท
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
รายการ
คาจัดซือ้ เกาอีท้ าํ งาน ระดับ ๘ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
คําชีแ้ จง: คาจัดซือ้ เกาอีท้ าํ งาน ระดับ ๘
ขอความเดิม
เพือ่ จัดซือ้ เกาอีท้ าํ งาน ระดับ ๗ จํานวน ๑ ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ยุทธศาสตรท่ี
๕ แนวทางที่ ๕.๕ หนา ๑๑๕)
ขอความใหม
เพือ่ จัดซือ้ เกาอีท้ าํ งาน ระดับ ๘ จํานวน ๑ ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ยุทธศาสตรท่ี
๕ แนวทางที่ ๕.๕ หนา ๑๑๕)
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา

มีทานใดจะอภิปรายเชิญครับ หากไมมผี มขอถามมติในที่ประชุม
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ประธานสภางดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรือ่ ง อืน่ ๆ (ถามี)

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ไมทราบมีทา นใดจะเสนอเพิม่ เติมเชิญครับ

จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ปงบประมาณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ๒๕๕๙ รายละเอียดมีดงั นี้

๗

แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ขอมูลทัว่ ไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถนุ ายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕๙
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

๑.) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
๒.) ยุทธศาสตรการสงเสริม
ตลาดการทองเที่ยวอยางเปน
ระบบ
๓.) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบตลาดและสินคา
การเกษตรอยางมีคุณภาพ
๔.) ยุทธศาสตรการสงเสริมวิถี
ชีวิตพอเพียง

๗๐

๓๔,๕๑๕,๕๓๐

๕๘

๓๒,๖๘๒,๕๐๐

๑๒๖

๑๑๓,๐๑๐,๒๕๐

๒๕๔

๑๘๐,๒๐๘,๒๘๐

๒

๖,๘๐๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๔

๗,๔๐๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๖

๒๑๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๖

๒๔๐,๐๐๐

รวม

๗๖

๔๑,๔๖๕,๕๓๐

๖๒

๓๒,๘๖๒,๕๐๐

๑๓๑

๑๑๓,๑๙๐,๒๕๐

๒๗๐

๑๘๘,๐๕๘,๒๘๐

๔. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
๑.) การเพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจ
ดวยผลผลิตและการพัฒนา
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม
การเกษตรและทุนทางปญญา
๒.) การพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสู
นานาชาติ
๓.) การสรางและพัฒนาคน
คุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีดวยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔.) การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานการ
พัฒนาจังหวัดเชิงสรางสรรคท่ี
ยั่งยืน
รวม

ป ๒๕๕๙
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

๒

๗๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๒

๗๐,๐๐๐

๖

๒๑๐,๐๐๐

๒

๖,๘๐๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๔

๗,๔๐๐,๐๐๐

๗๐

๓๔,๕๑๕,๕๓๐

๕๘

๓๒,๖๘๒,๕๐๐

๑๒๖

๑๑๓,๐๑๐,๒๕๐

๒๕๔

๑๘๐,๒๐๘,๒๘๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๖

๒๔๐,๐๐๐

๗๖

๔๑,๔๖๕,๕๓๐

๖๓

๓๒,๘๖๒,๕๐๐

๑๓๑

๑๑๓,๑๙๐,๒๕๐

๒๗๐

๑๘๘,๐๕๘,๒๘๐

๘

๕. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ปงบประมาณ ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร
ที่
๑
๒
๓
๔
รวม

จํานวน
โครงการ
ทีเ่ สร็จ

จํานวน
โครงการ
ที่มีการ
เพิ่มเติม

จํานวน
โครงการ
ที่มีการ
ยกเลิก

จํานวน
โครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
ทีอ่ ยูร ะหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
ทัง้ หมด

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

๑๘
๑
๑๙

๓๐.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๐.๐๐
๒๙.๒๓

-

-

๔๑
๑
๔๒

๖๙.๔๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๔.๖๑

-

-

๑๑
๐
๐
๐
๑๑

๑๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐

๗๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒
๗๒

๙๒.๑๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๖๓
๙๔.๗๓

ยุทธศาสตรท่ี
๑
๒
๓
๔
รวม

๖. การเบิกจายงบประมาณป ๒๕๕๙
งบปกติ
เงินสะสม
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

๒,๙๗๐,๓๔๐
๖๙,๙๕๐
๓,๐๔๐,๒๙๐

๘,๖๙๒,๓๔๐
๐
๐
๖๙,๙๕๐
๘,๗๖๒,๒๙๐

๙๗.๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๓๐
๑๐๐

๙๗.๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๓๐
๑๐๐

๕,๗๒๒,๐๐๐
๕,๗๒๒,๐๐๐

รวม

๑๐๐
๑๐๐

ผลการดําเนินงานตามโครงการทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการที่ไดรบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ๒๕๕๙
โครงการ
โครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผสู งู อายุ/ผู
พิการ
โครงการสําหรับพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณี
เรงดวน
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด กิจกรรม
สงเสริม บําบัด ฟน ฟู
ผูต ดิ ยาเสพติด

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูร ะหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ü
-

รวม

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป
๖,๗๒๔,๙๐๐ ๖,๗๒๔,๙๐๐
-

-

-

-

๖,๗๒๔,๙๐๐ ๖,๗๒๔,๙๐๐

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
- ในการประชุมประชาคมเพือ่ เสนอโครงการ พบวามีประชาชนเขารวมประชุม
จํานวนไมถงึ ๕๐ % ของครัวเรือนทัง้ หมดในหมูบ า น ทําใหโครงการทีเ่ สนอมานัน้
เปนโครงการทีม่ าจากความตองการของคนเพียงบางสวนเทานัน้ ไมครอบคลุมความ
ตองการของคนทัง้ หมูบ า น

๙

- ในการนําเสนอโครงการของหมูบ า น พบวามีการนําเสนอโครงการจํานวนมากเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เทศบาลไดรบั ทําใหผลการประเมินประสิทธิภาพของ
แผนอยูใ นเกณฑคอ นขางต่าํ
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับในแตละปมีปริมาณนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความ
จําเปนเรงดวนและความตองการความชวยเหลือของประชาชนในทองถิน่ ทําใหการ
พัฒนาเปนไปอยางลาชา
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
ขอมูลทัว่ ไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๒. วัน/เดือน/ปทร่ี ายงาน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ยุทธศาสตรและโครงการในป ๒๕๕๙
๓. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการทีป่ รากฏอยูใ นแผนและจํานวนโครงการทีไ่ ดปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
พัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคณ
ุ ภาพ
สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
รวม

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ทีป่ รากฏอยูใ นแผน
ที่ไดปฏิบัติ
๗๖
๓๐
๒
๐
๒
๐
๒
๑
๘๒
๓๑

ผลการดําเนินงาน
๔. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยในภาพรวม
ประเด็น
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสว น
รวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ทีก่ าํ หนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูก ารแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น

พอใจมาก(%)
๘๐.๐๐

พอใจ(%)
๖๐.๐๐

ไมพอใจ(%)
๐

๖๐.๐๐

๖๐.๐๐

๐

๗๕.๐๐

๗๐.๐๐

๐

๖๘.๐๐

๗๐.๐๐

๐

๖๐.๐๐

๖๐.๐๐

๐

๖๘.๐๐

๗๕.๐๐

๐

๗๘.๐๐

๘๐.๐๐

๐

๑๐

๘. ประโยชนทป่ี ระชาชนไดรบั จากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๙. การแกไขปญหาและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
ภาพรวม

๖๘.๐๐

๘๐.๐๐

๐

๖๕.๐๐

๗๘.๐๐

๐

๗๐.๐๐

๗๐.๐๐

๐

สรุป จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเล
ทรัพย ในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ ๗๐ % และมีความพึงพอใจ คิด
เปน รอยละ ๗๐ % และประชาชนมีความไมพึงพอใจ คิดเปน รอยละ ๐ % แสดงวา เทศบาลตําบลทะเล
ทรัพย สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
ที่ประชุม

รับทราบ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา

สมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม หากไมมีขอปดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
เสนห วัตรวิลัย
(นายเสนห วัตรวิลยั )

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาชัว่ คราว

อนุภาส สินธุสอาด
(นายอนุภาส สินธุส อาด )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๑๑

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
วั น นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม มาประชุ ม พร อ มกั น
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
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

๑๒

