รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12

นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
นำยปรีชำ ปำสำวัน
นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
นำงจิตรำมณี เคนมี
นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
นำยอภินัทธ์
นิลดอนหวำย
นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
นำยสมสี
อย่ำงสวย
นำยสำคร
ประทุมศำลำ
นำยสุระเดช แก้วกำ

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
4

นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
2
3
4
5

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ
นำงชัญญำ
สุขรมย์
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
นำยสุระพล
ทำปลัด
นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต 2
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง
ปลัดเทศบำลตำบลแชแล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
จตุรงค์ ชำนำญสำร
ปรีชำ ปำสำวัน
ศิวนำถ ลำสุนนท์
จิตรำมณี เคนมี
วิเชียร วงศ์อำมำตย์
เพ็ญศรี ชำยสีดำ
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย
บุญตรี ธนะรักษ์
สมสี
อย่ำงสวย
สำคร ประทุมศำลำ
สุระเดช แก้วกำ
ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ
วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ
ชัญญำ
สุขรมย์
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง
สุระพล ทำปลัด
สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์

หมำยเหตุ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี หวังจิตร์
นำยธรรมำวุธ
ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำงสำวกำญจนำ จันทกุล

15 นำยชูชำติ ไชยศำสตร์
16 นำยเจษฎำ โพธิชัยยำ
17 นำงสำวศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
18 นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร
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หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์ฯปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ปฏิบัติงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

ปรีดำ ประจุดทะศรี
ธนชัย
ธนสีลังกูร
ศรุษำ
โพธิ์ศรี
สุธำสินี หวังจิตร์
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
กำญจนำ จันทกุล
ชูชำติ ไชยศำสตร์
เจษฎำ โพธิชัยยำ
ศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุมเวลำ๐๙.๓๐น.
นายปรีชา ปาสาวัน บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) 2560 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายปรีชา ปาสาวัน ประกำศสภำเทศบำล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยแรก
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้ขอเปิดประชุมสภำตำบลสมัยวิสำมัญ
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้สภำเทศบำลตำบลแชแล พิจำรณำ
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น ประจำปี 2560 พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบและเรื่องอื่นๆตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล โดยอำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ
25 และ 26 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.

-3๒๕๕๒ โดยประกำศกำหนดสมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ของเทศบำล
ตำบลแชแล ตั้งวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒6 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕9ในวันที่ 27เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 25เมษำยน พ.ศ. ๒๕60
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕60ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับช่วงนี้เป็นฝนตกหนัก มีลมพำยุเข้ำมำพัดบ้ำนเรือนของประชำชนเสียหำย ซึ่งเป็นเรื่อง
หนักใจและเร่งออกช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งผู้บริหำรก็ได้เร่งออกสำรวจ
ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกพำยุฤดูร้อนในครั้ง ซึ่งทำงสภำก็เป็นห่วงประชำชน
และค่อยสนับสนุนทำงคณะผู้บริหำรในกำรให้ควำมร่วมมือและสำรวจควำมเสียหำย ก็จะฝำก
ให้ทุกท่ำนได้แจ้งข่ำวและเตือนประชำชนให้เก็บสิ่งของให้มิดชิด ค่อยฟังคำเตือนจำกกรม
อุตุนิยมวิทยำในกำรเตือนพำยุฤดูร้อนจะเข้ำมำพัดในเขตพื้นที่ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระ ที่ 2เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มีระเบียบวาระ ที่ ๓
-

เรื่อง กระทู้ถาม
ไม่มีถ้ำไม่มีแล้ว ก็คงจะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 4 ต่อไป เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจำรณำเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระ ที่ 4เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีถ้ำไม่มีผมก็จะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่
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เรื่อง เสนอใหม่
5.๑เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี
ครั้งที่ 1 ประจาเดือนเมษายน 2560

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไปเป็นข้อ 5.1 กำรเสนอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำสำมปี
(ประธำนสภำเทศบำล) ประจำปี 2560 ประเดือนเมษำยน ซึ่งก่อนที่เรำจะพิจำรณำรับทรำบขอเชิญท่ำน
เลขำนุกำรสภำ ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ระเบียบ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอชี้แจง
รำยละเอียดดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อ 29 1. ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมิ นผลแผนพั ฒนำเทศบำล
ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
2.กำหนดกำรติดตำมผลและประเมินผลแผนพัฒนำ
“(3) โดยกำรแก้ไข้โดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กล่ำวไว้ว่ำรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน
นับตั้งแต่รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของ
ทุกปี”

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรได้นำเสนอระเบียบเกี่ยวกับกำรติดตำมผลและประเมินผล
(ประธำนสภำเทศบำล) แผนพัฒนำ เรียนเชิญท่ำนผู้บริหำรได้นำเสนอผลกำรติดตำมผลและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ทรำบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของเทศบำลตั้งแต่เดือนตุลำคม 59 –มีนำคม 60 ว่ำได้
ดำเนินกำรในส่วนต่ำงๆ ตำมแผนพัฒนำและเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมำณ 2560 ว่ำมี
กำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงไรแล้วตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมผลและประเมินผลแผนพัฒนำได้
นำเสนอต่อผู้บริหำรแล้วนั้น เชิญครับ
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนสำหรับกำรติดตำมผลและ
ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลแชแล ก็ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรติดตำม
แผนพัฒนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชำชนมำกที่สุดนั้น ส่วนในรำยละเอียดนั้น ผม
ขอมอบให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้นำเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อสภำท้องถิ่นต่อไป ขอบคุณครับ

-5นางสลิตตา หล้าศักดิ์ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนคณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
(นักวิเครำะห์นโยบำยฯ) ทุกท่ำนค่ะสำนักปลัด งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน มีควำมประสงค์ในกำรนำเสนอผล
กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560 เพื่อเสนอ
ต่อสภำท้องถิ่นให้ทรำบรำยละเอียดในช่วงกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ
และให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกควำมใน(3) ของข้อ 29 ของ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำ
ท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับตั้งแต่รำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำง
น้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี”
ซึ่งเทศบำลตำบลแชแล ได้จัดทำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560– 2563) ตำมกระบวนกำรที่
บั ญญั ติไว้ ในระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพั ฒนำองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำร
ประชุมกรรมกำรชุมชนเพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ ก่อน
น ำมำจั ด ท ำโครงกำรเพื่ อ พั ฒ นำพื้ น ที่ ที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นำรำยงำนกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ มีทั้งหมด 4 ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ที่มำและควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ส่วนที่ 3 กำรประเมิน/ติดตำมตนเอง
ประกอบไปด้วยแบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยจะท ำกำรประเมิ น และรำยงำนทุ ก ๆ ครั้ ง หลั ง จำกที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้วชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำง
เทศบำลได้มีกำรดำเนินกำรครบถ้วนตำมแบบ
แบบที่ 2 แบบติดตำมผลดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรอบที่ 1 ตุลำคม 2559-มีนำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 3 ปีจำกกำร
ติดตำมและประเมินผลฯพบว่ำจำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2560-2562) ของเทศบำลตำบลแชแล รวมทั้งสิ้น 823 โครงกำรงบประมำณทั้งสิ้น
542,379,465บำทมีกำรกระจำยของโครงกำรและงบประมำณครบทั้ง 6ยุทธศำสตร์ให้
ควำมสำคัญ กับยุทธศำสตร์ที่ 4 มำกที่สุดจำนวนโครงกำร 300 โครงกำรงบประมำณ
390,034,425บำท รองลงมำคื อ ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 จ ำนวนโครงกำร148โครงกำร
งบประมำณ29,849,000บำทและน้อยที่สุ ดคือยุทธศำสตร์ที่ 3 จำนวนโครงกำร52
โครงกำรงบประมำณ32,450,000บำท

-64. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2560 รอบที่ 1 ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 เดือนมีนำคม 2560
จำกกำรติ ด ตำมและประเมิ นผลฯพบว่ ำ ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ.
2560- 2562)ของเทศบำลตำบลแชแล ปี2560 จำนวนทั้งหมด 93 โครงกำรมีจำนวน
โครงกำรที่เสร็จจำนวน 26 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 269.3 และจำนวนโครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินกำร จำนวน 67 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 330.7 โดยยุทธศำสตร์ที่มีจำนวน
โครงกำรที่เสร็จมำกที่สุดคือยุทธศำสตร์ที่5 มีจำนวนโครงกำรที่เสร็จจำนวน 10 โครงกำร
คิดเป็ น ร้ อยละ 71.4 รองลงมำคือยุทธศำสตร์ที่ 6มีจำนวนโครงกำรที่เสร็จจำนวน 5
โครงกำรคิด เป็ น ร้ อยละ 14.3 ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 มีจำนวนโครงกำรที่เสร็จจำนวน 4
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 50ยุทธศำสตร์ที่ 4 มีจำนวนโครงกำรที่เสร็จจำนวน 4 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 18.2 ยุทธศำสตร์ที่1มีจำนวนโครงกำรที่เสร็จจำนวน 2 โครงกำรคิดเป็น
ร้อยละ15.4 และยุทธศำสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงกำรที่เสร็จ จำนวน 1 โครงกำรคิดเป็น
ร้อยละ 100 ตำมลำดับ
สรุป
โครงกำรที่ได้ดำเนินกำร
26
โครงกำร
โครงกำรที่มีในแผนพัฒนำ ปี 2560
93
โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ26 x 100
=
28 %
93
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจำปี 2560 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม
2559-เดือนมีนำคม 2560)
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯพบว่ำ เทศบำลตำบลแชแล ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 โดยงบประมำณตำมโครงกำร
1. เงินอุดหนุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดใหญ่ หมู่ที่
4 บ้ำนเหล่ำใหญ่ งบประมำณ 2,723,900 บำท
2. เงินอุดหนุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่ หมู่ที่
11 บ้ำนหนองแวงน้อย งบประมำณ 3,585,000 บำท
3. เงินอุดหนุนโครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน แบบผิวดินขนำดใหญ่ บ้ำนดอน
เงิน หมู่ที่ 12งบประมำณ 3,585,000 บำท
4. เงินอุดหนุนโครงกำรก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน แบบผิวดินขนำดกลำง บ้ำนโนน
หินลำด หมู่ที่ 14 งบประมำณ 2,353,300 บำท
5. เงินอุดหนุนโครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงพำรำแคปซีล โดยวิธี Pavement In place
Recycling
สำย อด.3177 บ้ำนเหล่ำหมำก-บ้ำนโนนสะอำด
งบประมำณ 6,116,000 บำท
หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560

-7นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช
(รองนำยกเทศมนตรี)
นางสลิตตา หล้าศักดิ์
(นักวิเครำะห์นโยบำยฯ)

ครับขออนุญำตชี้แจงในส่วนโครงกำรประปำ บ้ำนดอนเงิน หมู่ 12 ซึ่งขณะนี้ทำงที่
รำชพัสดุได้อนุญำตให้ก่อสร้ำงได้แล้วนั้นในลักษณะกำรเช่ำพื้นที่และนำยกก็จะเข้ำ
ไปทำสัญญำเช่ำพื้นที่กังทำงจังหวัดอุดรธำนี ประมำณ 4,000 บำท จำนวน 3 ปี ซึ่งที่
รำชพัสดุได้ทำหนังสือมำแล้วนั้น และจะได้ดำเนินกำรติดตำมกับทำงจังหวัดอุดรธำนีว่ำได้มี
กำรกันเงินในส่วนโครงกำรนี้ไว้หรือไม่ เพรำะว่ำในตอนนั้นทำงจังหวัดว่ำจะเรียกเงินคืนใน
ส่วนโครงกำรนี้ ซึ่งอีกประมำณ 2-3 วัน ก็จะรู้ควำมคืบหน้ำในส่วนนี้ครับ
ครับสำหรับโครงกำรประปำบ้ำนโนนหินลำด โครงกำรนี้ดำเนินกำรได้กี่เปอร์เซ็นแล้วครับ
มีปัญหำในกำรก่อสร้ำงไหมครับ
ครับสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงน้ำประปำบ้ำนโนนหินลำด ไม่มีปัญหำด้ำนสถำนที่ก่อสร้ำง และ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงได้ประมำณ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
ค่ะต่อไปเป็นหน้ำที่ 13 กำรติดตำมประเมินผลตำมยุทธศำสตร์
สรุปผลตำมยุทธศำสตร์ ซึ่งเทศบำลตำบลแชแล มีทั้งหมด 6 ยุทธศำสตร์
1.ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจตำมแนว “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” มี
จำนวน 2 โครงกำร ที่ได้ดำเนินกำรเสร็จแล้วและเบิกจ่ำยแล้วตำมเทศบัญญัติ
1.โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรปลูกยำงพำรำ
2.โครงกำรอบรมหลักสูตรอำชีพเสริมด้ำนกำรเกษตร(กำรเลี้ยงสัตว์)
2.ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์สังคมสงเครำะห์ มีจำนวน 4 โครงกำร ที่ได้ดำเนินกำรเสร็จ
แล้วและเบิกจ่ำยแล้วตำมเทศบัญญัติ
1. โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพตำบลแชแล
2. โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
3. โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิกำร
4. โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 1 โครงกำร ที่ได้
ดำเนินกำรเสร็จแล้วและเบิกจ่ำยแล้วตำมเทศบัญญัติ
1. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวหนองหำนบัวบำนแชแล
4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 4 โครงกำร ที่ได้
ดำเนินกำรเสร็จแล้วและเบิกจ่ำยแล้วตำมเทศบัญญัติ
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.9 (เส้นศำลำกลำงบ้ำน-นำยสนิท โคตะมี)
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.(ซอยร่มเย็น) ม.6
3. โครงกำรขยำยไฟฟ้ำแรงต่ำภำยในเขตตำบลแชแล(ขยำยไฟฟ้ำแรงต่ำให้ระบบ
ประปำบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำ หมู่ 7)
4. โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำบ้ำนดอนเงิน หมู่ 10
5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีจำนวน 9 โครงกำร ที่ได้ดำเนินกำรเสร็จแล้วและเบิกจ่ำยแล้ว
ตำมเทศบัญญัติ

-81. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
2. โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดสัมพันธ์ควำมปรองดอง
3. โครงกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ “องค์พ่อหลวงของปวงชนชำวไทยเสด็จสู่
สวรรคำลัยผองท้องถิ่นฯ”
4. โครงกำรจัดขบวนแห่พำนบำยศรีงำนมหกรรมผ้ำทอมืออนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ประจำปี 2560
5. โครงกำรสนับสนุนอำหำรเสริม(นม) สพฐ.
6. โครงกำรสนับสนุนอำหำรเสริม(นม) ศพด.
7. โครงกำรสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน สพฐ.
8. โครงกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนแชแล
9. โครงกำรเดินทำงไกลเข้ำค่ำยลูกเสือกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนแชแล
6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี มีจำนวน 5 โครงกำร
ที่ได้ดำเนินกำรเสร็จแล้วและเบิกจ่ำยแล้วตำมเทศบัญญัติ
1. โครงกำรจัดระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล
2. โครงกำร 7 วัน อันตรำยช่วงเทศกำลสงกรำนต์
3. โครงกำร 7 วัน อันตรำยช่วงเทศบำลปีใหม่
4. โครงกำรปลูกจิตสำนึกในกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่
6. อุดหนุนเทศบำลตำบลเวียงคำ
รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
รายรับทั้งสิ้น จานวนเงิน 32,819,204.51 บาท
แยกเป็น
- ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
96,626.00
- ภำษีบำรุงท้องที่
86,286.38
- ภำษีป้ำย
29,683.00
- ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำ
- ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมอำคำร
- ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
84,970.00
- ค่ำธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกำศ
70.00
หรือแผ่นปลิวเพื่อกำรโฆษำ
- ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
250.00
- ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1 ใน 9
1,969,989.49
- ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
25,275.32
- ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พรบ.
3,639,882.38
- ภำษีธุรกิจเฉพำะ
70,464.83
- ภำษีสุรำ
1,036,097.31

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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ภำษีสรรพสำมิต
ค่ำภำคหลวงแร่
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประมวลกฎหมำยที่ดิน
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับผิดสัญญำ
ค่ำ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรค้ ำ ส ำหรั บ กิ จ กำรที่
อันตรำยต่อสุขภำพ
ค่ำใบอนุญำตกำรควบคุมอำคำร
ดอกเบี้ย
ค่ำขำยแบบแปลน
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคอื่น ๆ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
เงินอุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนเฉพำะกิจ

2,482,470.30
18,849.91
126,610.12
690,714.00

บำท
บำท
บำท
บำท

2,200.00
89,424.50
21,629.00

บำท
บำท
บำท

40.00
99,923.28
195,000.00
65,450.00
18,816,909.00
3,169,989.69

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รายจ่ายทั้งสิ้น จานวนเงิน 24,553,105.03 บาท แยกเป็น
- งบกลำง
8,575,891.00
บำท
- เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
7,772,717.10
บำท
- ค่ำตอบแทน
149,941.00
บำท
- ค่ำใช้สอย
2,475,443.00
บำท
- ค่ำวัสดุ
604,495.76
บำท
- ค่ำสำธำรณูปโภค
153,608.20
บำท
- ค่ำครุภัณฑ์
บำท
- ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
714,000.00
บำท
- เงินอุดหนุน
1,037,019.28
บำท
- เงินอุดหนุนเฉพำะ
3,069,989.69
บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับผมขอสอบถำมเรื่องค่ำภำคหลวงแร่คือค่ำอะไรแล้วเรำได้รับกำรจัดสรรอย่ำงไรครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นางสลิตตา หล้าศักดิ์ ค่ะสำหรับค่ำภำคหลวงแร่ เป็นภำษีที่เรำได้รับกำรจัดสรรมำให้กับทำงเทศบำลค่ะ ซึ่งเรำไม่
(นักวิเครำะห์นโยบำยฯ) ได้ดำเนินกำรจัดเก็บภำษีเองค่ะ
ต่อไปในส่วนที่ 4 หน้ำที่ 18 เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-10ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สรุปผล แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง แจกแบบประเมิน จำนวน
135 ชุด จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อผลกำร
ดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลในภำพรวม มีสัดส่วนของประชำชนที่พอใจมำก
คิดเป็นร้อยละ 28.89 สัดส่วนของประชำชนที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 55.55
และสัดส่วนของประชำชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 15.56 และเมื่อนำเอำ
สัดส่วนของประชำชนที่พอใจมำกและสัดส่วนของประชำชนที่พอใจมำรวมกัน คิด
เป็นร้อยละ 84.44 อยู่ในระดับดี
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ดีมำก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)
4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำร้อยละ 50)
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลต ำบลแชแลในยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 กำรพั ฒ นำด้ ำ นเศรษฐกิ จ ตำมแนว
“ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด คื อ ข้อ 2)
เท่ำกับ 8.77 คะแนน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจรองลงมำ คือ ข้อ 1) เท่ำกับ
8.70 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ควำม
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 8) เท่ำกับ 8.13คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ควำมพึง
พอใจในภำพรวม เท่ำกับ 8.53คะแนนอยู่ในระดับดี
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ดีมำก(9 คะแนนขึ้นไป)
2. ดี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน)
3. พอใช้(5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน)
4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5 คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมสงเคราะห์
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลตำบลแชแลในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนสังคมสงเครำะห์ คะแนน
เฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ข้อ 3) เท่ำกับ 8.79 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจรองลงมำ คือ ข้อ 9) เท่ำกับ 8.75 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ควำมพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 6) เท่ำกับ 8.53คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจ
ในภำพรวม เท่ำกับ 8.66คะแนนอยู่ในระดับดี

-11ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ดีมำก(9 คะแนนขึ้นไป)
2. ดี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน)
3. พอใช้(5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน)
4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5 คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลตำบลแชแลในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้ อม คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่ สุด คือ ข้อ 1) เท่ำกับ 8.74
คะแนน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจรองลงมำ คือ ข้อ 2) เท่ำกับ 8.72 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 6) เท่ำกับ 8.50คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ 8.64คะแนนอยู่ในระดับดี
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ดีมำก(9 คะแนนขึ้นไป)
2. ดี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน)
3. พอใช้(5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน)
4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5 คะแนน)
ยุทธศาสตร์ท4ี่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนิ นงำนของ
เทศบำลตำบลแชแลในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ ำ งพื้ นฐำน คะแนนเฉลี่ ยควำมพึง พอใจมำกที่ สุ ด คือ ข้อ 8) เท่ ำกั บ
8.76 คะแนน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจรองลงมำ คือ ข้อ 7)
เท่ำกับ 8.73 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ำกับ
8.55คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ 8.69คะแนน
อยู่ในระดับดี
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ดีมำก(9 คะแนนขึ้นไป)
2. ดี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน)
3. พอใช้(5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน)
4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5 คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลตำบลแชแลในยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้อ งถิ่น คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด
คือ ข้อ 1) เท่ำกับ 8.79 คะแนน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจรองลงมำ คือ ข้อ

-129) เท่ำกับ 8.75 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5)
เท่ำกับ 8.43คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ 8.68
คะแนน อยู่ในระดับดี
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ดีมำก(9 คะแนนขึ้นไป)
2. ดี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน)
3. พอใช้(5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน)
4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5 คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริการ (การจัดการบ้านเมืองที่ดี)
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลตำบลแชแลในยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำร (กำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี)คะแนนเฉลี่ ยควำมพึงพอใจมำกที่สุ ด คือ ข้อ 9) เท่ำกับ 8.78
คะแนน คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจรองลงมำ คือ ข้อ 8) เท่ำกับ 8.73 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 3) เท่ำกับ 8.48 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ย ควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ 8.61 คะแนน อยู่ในระดับดี
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ดีมำก(9 คะแนนขึ้นไป)
2. ดี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน)
3. พอใช้(5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน)
4. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5 คะแนน)
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จ ำนวนงบประมำณไม่ เ พี ย งพอในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
เนื่องจำกบำงโครงกำรต้องใช้งบประมำณจำนวนมำกในกำรดำเนินโครงกำร
2. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนบำงด้ำน เช่น ด้ำน
ประปำ เป็นต้น
3. ขำดควำมร่วมมือจำกภำคประชำชนเท่ำที่ควร เช่น ประชำชนยังไม่เข้ำใจถึงแนว
ทำงกำรด ำเนิ น งำนของเทศบำลต ำบลและไม่ มี ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ งำน/กิ จ กรรมที่
เทศบำลตำบลจะดำเนินกำร
4. ขำดบุคลำกรทำงด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เนื่องจำกภำรกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมำกขึ้น
5. ปัญหำที่เกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ทำให้กำรดำเนินกำรบำง
โครงกำรเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ
6. ประชำชนและหน่ว ยงำนในพื้ นที่ยั งไม่เ ข้ำใจระบบขั้ นตอนกำรทำงำน ของ
องค์กรทำให้กำรทำงำนร่วมกันไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร

-13ข้อเสนอแนะ
1. นำโครงกำรที่เกินขีดควำมสำมำรถของเทศบำลตำบลไปประสำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนินกำรต่อไป
2. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ให้กับบุคลำกร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลตำบล
3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลตำบลอย่ำงต่อเนื่อง
4. จัดให้ มีกำรประชุมชี้แจง หรือทำกำรซักซ้อมทำควำมเข้ำใจของกระบวนกำร
ทำงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนและผู้นำชุมชน
5. จัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมเพิ่มมำกขึ้น เพื่อ
บริกำรประชำชนให้มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
6. จัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประเภทค่ำวัสดุไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึ้นเพื่อบริกำรประชำชน
ให้มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
7. พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ในด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำรประชำชนในช่ ว งเทศกำลให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
8. แนวทำงในกำรสร้ำงจิตสำนึกโดยให้ประชำชน ผู้นำชุมชน หน่วยงำนรำชกำร
ต่ ำ งๆเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด ท ำโครงกำรต่ ำ งๆ เพื่ อ สร้ ำ งควำมปรองดอง
สมำนฉันท์
9. ให้แต่ละกองตั้งงบประมำณในส่วนของกองให้พอดีและคุ้มค่ำ
10. ควรให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำแผนพัฒนำ และกำรพิจำรณำโครงกำร
ตำมลำดับควำมสำคัญของประชำชนที่ได้จำกกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำน
ซึ่งเป็นกำรสรุปจำกคณะกรรมกำรติดตำมผลและประเมินแผนพัฒนำ ประจำปี 2560 จึงได้
นำเรียนเสนอในที่ประชุมสภำให้ประธำนสภำและสมำชิกสภำเทศบำล ได้รับทรำบเกี่ย วกับ
กำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแลค่ะ
นายปรีชา ปาสาวัน ครับขออนุญำตสรุปตำมที่นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้นำเสนอในกำรติดตำมและ
(เลขำนุกำรสภำ)
ประเมินผลแผนพัฒนำ ประจำปี 2560 ซึ่งในแผนพัฒนำสำมปี มีทั้งสิ้น 350 โครงกำร
และดำเนินกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร ตำมแผนพัฒนำสำมปีงบประมำณ 152 ล้ำนบำท
ดำเนิ น กำรเบิ ก จ่ ำยจริงแล้ ว 5,162,340 บำท ซึ่งกำรติดตำมประเมินผลจะเป็นกำร
ติดตำมกำรดำเนินงำนในปีปัจจุบันครับ
มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไมอย่ำงไร เชิญครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุม
(สมำชิกสภำ เขต 2) ทุกท่ำนกระผมนำยสุระเดช แก้วกำ สมำชิกสภำ เขต 2 อยำกนำเรียนสอบถำมเกี่ยวกับกำร
ประเมิน ผลของแผนพัฒ นำ ตำมระเบียบดังกล่ ำวนั้น อยำกทรำบว่ำ โครงกำรที่ยังไม่ไ ด้
ดำเนินกำรในแผนพัฒนำสำมปีที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ไม่ทรำบว่ำจะได้ ดำเนินกำรหมดไหม
เพรำะยังเหลืออีกหลำยโครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร อยำกนำเรียนสอบถำมไปยังฝ่ำยบริหำร
ครับ

-14นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก และผู้เข้ำร่วมประชุมครับขออนุญำตชี้แจงสำหรับ
โครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี มีจำนวน 350 โครงกำร เรำก็ไม่สำมำรดำเนินกำรได้หมด ซึ่ง
เรำก็ได้มีกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำนในกำรจัดลำดับควำมสำคัญ ควำมเดือดร้อน จำเป็นและ
ต้องกำรของประชำชน เพื่อบรรจุไว้ในเทศบัญญัติแล้วนั้น สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
เรำก็จะดำเนินกำรตำมควำมจำเป็นและเดือดร้อนของประชำชนและอิงด้ำนงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรเข้ำมำยังเทศบำล เนื่องด้วยปัจจัยด้ำนงบประมำณที่เรำได้รับกำรจัดสรรเพื่อ
ใช้ในกำรพัฒนำไม่ได้เข้ำมำเป็นยอดรวมเดียว แต่จะได้รับกำรจัดสรรเข้ำมำเป็นไตรมำส ทำ
ให้ เรำต้องคำนึงถึงควำมเดือดร้อนที่ แท้จริงในกำรเลื อกโครงกำรที่ประชำชนส่ วนใหญ่ได้
ประโยชน์มำกที่สุด ส่วนโครงกำรต่ำงๆที่ยังไม่ดำเนินกำรทำงฝ่ำยบริหำรก็พยำยำมดำเนินกำร
ให้ครบทุกโครงกำรในเทศบัญญัติ ซึ่งในปีที่แล้วมำงบประมำณไม่เพียงพอเรำก็ได้ตัดโครงกำร
ไฟฟ้ำ บ้ำนโนนหินลำด งบประมำณ 190,000 บำท เนื่องด้วยงบประมำณที่จัดสรรเข้ำมำ
เพื่อใช้ในกำรพัฒ นำไม่ครบตำมที่เรำประมำณกำรไว้ ซึ่งเรำก็จะต้องดูปัจจัยหลำยๆด้ำน
รวมถึงควำมจำเป็น ต้องกำร ควำมเดือดร้อนของประชำชน และงบประมำณ แต่สุดท้ำยฝ่ำย
บริหำรก็จะพยำยำมดำเนินให้มำกที่สุด ขอบคุณครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจครับท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังรำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำแล้วนั้น
(ประธำนสภำเทศบำล) มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำรำยละเอียดแล้ว ตำมที่นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้เสนอขอ
เพื่อให้สภำท้องถิ่นได้รับทรำบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขอควำมกรุณำยกมือขึ้นครับ
นายปรีชา ปาสาวัน องค์ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
มีทั้งหมด
11 เสียง
(เลขำนุกำรสภำ)
รับทรำบ
10 เสียง
ไม่รับทรำบ เสียง
งดออกเสียง เสียง
ไม่มำเข้ำร่วมประชุม
1
ท่ำน
ระเบียบวาระที่6
นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนำยกเทศมนตรี)

เรื่องอื่น ๆ
เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก และผู้เข้ำร่วมประชุมครับขออนุญำตชี้แจงสำหรับ
ซึ่งผมมีเรื่องจะนำเรียนในที่ประชุมให้รับทรำบ เกี่ยวกับเรื่องกำรเกิดเหตุวำตภัยในเขตพื้นที่
ตำบลแชแลที่ผ่ำนมำทำให้เกิดควำมเสียหำย ประชำชนได้รับควำมเดือนร้อนจำกผลกระทบที่
เกิดขึ้น จำกกำรรำยงำนในรอบแรก จำนวน 115 หลังคำ และครัวที่ได้รับควำมเสียหำย
หนัก จำนวน 7 หลังคำ และมีเพิ่มเติมเข้ำมำอีกที่มำขอรับกำรช่วยเหลือ ซึ่งก็จะได้รวบรวม
เข้ำที่ป ระชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อภัยพิ บัติต่อไป ซึ่ งแม้นแต่ควำม
เสี ย หำยของส่ ว นพริ ก ก็ จะนำเข้ำ ที่ป ระชุม ในกำรพิจ ำรณำให้ ค วำมช่ว ยเหลื อ ในรูป ของ
คณะกรรมกำร ซึ่งจะพิจำรณำในสัปดำห์หน้ำ

-152. ในกำรให้ควำมช่วยเหลือในส่วนของสวนยำงพำรำ ก็ดำเนินกำรจัดรวบรวมเพื่อเสนอขอ
ควำมช่วยเหลือไปยังกำรยำงแห่งประเทศไทย(จังหวัดอุดรธำนี ) ต่อไป ซึ่งทำงหน่วยงำน
กำรยำงแห่ งประเทศไทย(จังอุดรธำนี ) ก็มีงบประมำณในกำรช่วยเหลือในส่ ว นควำม
เสียหำยในส่วนนี้ครับ
3. ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแลได้อนุมัติงบประมำณกำรจ่ำยขำดเงินสะสมไปแล้วนั้น คือ
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนบ้ำนเหล่ำกกเค็งและโครงกำรว่ำงท่อระบำยน้ำบ้ำนยำงหล่อ
กำลังดำเนินกำร และในส่วนของโครงกำรก่อสร้ำงสะพำน ก็กำลังดำเนินกำรประกำศ
สอบรำคำไปแล้ว และมีจำนวน 5 บริษัทเข้ำมำซื้อซองสอบรำคำกับทำงเทศบำลแล้ว
นั้น ซึ่งจะสิ้นสุดประกำศในวัน ที่ 4 พฤษภำคม 2560 สำรับโครงกำรว่ำงท่อระบำย
น้ำก็จะลงดำเนินกำรย้ำยเครื่องจักรเครื่องมือเข้ำในวันนี้ครับ
ครับผมก็มีเรื่องที่อยำกจะนำเรียนแจ้งในที่ประชุมสภำรับทรำบเท่ำนี้ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมหรือแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล) ถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติม
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 27 เดือนเมษำยน พ.ศ.๒๕60 เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ 16.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยปรีชำ
ปำสำวัน)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

-16-

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ในวันที่ 19 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เพียงเท่ำนี้ ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.3๐ น.
(ลงชื่อ) ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
(ลงชื่อ)

พิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

สุระเดช
(นำยสุระเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

แก้วกำ
แก้วกำ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

จตุรงค์ ชำนำญสำร
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

ชำยสีดำ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
ชำยสีดำ)

เพ็ญศรี
(นำงเพ็ญศรี
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

