รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
สมัยวิสามัญที่ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ. หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
*********************************
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
๑
นายเยาว
แชมเทศ
๒
นายเผา
พุกคุย
๓
นายปรเมษฐ แชมเทศ
๔
นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๕
นายประทีป
ซาบซึ้งไพร
๖
นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๗
นายทวี
กอพูนพิพัฒน
๘
นางวรภมร
ปนทอง
๙
นายมาโนช
ขุมทองดี
๑๐ นายไพลิน
หวานใจ
๑๑ นายวิชาญ
อยูฉิม
ผูเ ขารวมประชุม
๑
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
๒
นายณัฐกฤช กรีธาธร
๓
นายเปรมเทพ อบลัดดา
๔
นายผัน
พุกคุย
๕
นายบุญมี จันทรดี
๖
นายมานะ ภุมรา
๗
นางสาวนันทยา เสียงสนั่น
๘
นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ
๙
นายประยูร เชียรรัมย
๑๐ นายองอาจ
พุมพวง
๑๑ นางสาวปภาวรินท ชางนะ
๑๒ นางสาวบุษบา สัชนะกูล
๑๓ นางสาวดารณี ขาวฉิม

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัตกิ าร

ลายมือชื่อ
เยาว
แชมเทศ
เผา
พุกคุย
ปรเมษฐ แชมเทศ
ณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
ศิริรัตน
เกตุรัตน
ทวี
กอพูนพิพัฒน
วรภมร
ปนทอง
มาโนช
ขุมทองดี
ไพลิน
หวานใจ
วิชาญ
อยูฉิม
สิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ณัฐกฤช กรีธาธร
เปรมเทพ อบลัดดา
ผัน
พุกคุย
บุญมี
จันทรดี
มานะ ภุมรา
นันทยา เสียงสนั่น
กฤษติศักดิ์ ทองเทศ
ประยูร เชียรรัมย
องอาจ พุมพวง
ปภาวรินท ชางนะ
บุษบา สัชนะกูล
ดารณี ขาวฉิม

หมายเหตุ

ลากิจ

๒

ลําดับที่
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ - นามสกุล
นายกษิเดช เดชาอมรกิตติ์
ร.ต.ท.สุธา ขุมทรัพย
น.ส.สุภาวดี แกวมีมาก
น.ส.พิชยารักษ ศิรสิทธินันท

ตําแหนง

ลายมือชื่อ
ผช.นวก.ระบบงานคอมพิวเตอร กษิเดช เดชาอมรกิตติ์
รอง สวป.สภ.ทาไมรวก ร.ต.ท.สุธา ขุมทรัพย
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ สุภาวดี แกวมีมาก
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ พิชยารักษ ศิรสิทธินันท

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว นายเยาว แชมเทศ ประธานสภาเทศบาลตําบล
ทาไมรวกไดทําหนาที่ในที่ประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว ณ วันที่ ๖
เมษายน ๒๕๖๐ เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็ นอดีตภาค ๒๕๖๐ พรรษา ปัจจุบนั สมัย จันทรคติ
นิยมกุกกุฏสมพัตสร จิตรมาส ชุณหปักษ์ ทสมีดิถี สุริยคติกาล เมษายนมาส ฉัฏฐสุรทิน
ครุ วาร โดยกาลบริ เฉท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายกรัฐมนตรี ได้นาํ ความกราบบังคมทูลว่า นับแต่
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาประชาธิ ปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช
๒๔๗๕ เป็ นต้นมา การปกครองของประเทศไทยได้ดาํ รงเจตนารมณ์ ยึดมั นในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ต่อเนื องมาโดยตลอด แม้ได้มี การ
ยกเลิก แก้ไขเพิมเติม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพือจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสม
หลายครั ง แต่ การปกครองก็มิได้มีเสถี ยรภาพหรื อราบรื นเรี ยบร้ อยเพราะยังคงประสบ
ปั ญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั งเป็ นวิกฤติ ทางรัฐธรรมนู ญที หาทางออกไม่ได้ เหตุ
ส่ วนหนึ งเกิดจากการที มีผไู้ ม่นาํ พาหรื อไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง
ทุจริ ตฉ้อฉลหรื อบิดเบือนอํานาจ หรื อขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
และประชาชนจนทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็ นผล ซึ งจําต้องป้ องกันและแก้ไขด้วย
การปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของระบบ
คุณธรรมและจริ ยธรรม แต่เหตุอีกส่วนหนึ งเกิดจากกฎเกณฑ์การเมืองการปกครองที ยงั ไม่
เหมาะสมแก่สภาวการณ์ บา้ นเมืองและกาลสมัย ให้ความสําคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ ง

๓

กว่าหลักการพื นฐานในระบอบ ประชาธิ ปไตยหรื อไม่ อาจนํากฎเกณฑ์ที มี อยู่ม าใช้แ ก่
พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจาก
เดิมให้ได้ผล
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย (ฉบับชัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้บญั ญัติให้มีคณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญ
มี หน้าที ร่างรั ฐธรรมนู ญเพื อใช้เป็ นหลักในการปกครอง และเป็ นแนวทางในการจัดทํา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน โดยได้กาํ หนดกลไก
เพื อ จัด ระเบี ย บและสร้ า งความเข้ม แข็ ง แก่ ก ารปกครองประเทศขึ นใหม่ ด้ว ยการจัด
โครงสร้ างของหน้าที แ ละอํานาจขององค์กรต่ าง ๆ ตามรั ฐธรรมนู ญ และสัม พันธภาพ
ระหว่างฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติกบั ฝ่ ายบริ หารให้เหมาะสมการให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื น
ซึงมีหน้าทีตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สุ จริ ต
เที ยงธรรมและมี ส่วนในการป้ องกันหรื อแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจําเป็ นและ
ความเหมาะสม การรั บรอง ปกป้ อง และคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของปวงชนชาวไทยให้
ชัดเจนและครอบคลุม อย่างกว้างขวางยิ งขึ น โดยถือว่าการมี สิทธิ เสรี ภาพเป็ นหลักการ
จํากัดตัดสิ ทธิเสรี ภาพเป็ นข้อยกเว้นแต่การใช้สิทธิเสรี ภาพดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์
เพื อ คุ ้ม ครองส่ ว นรวม การกํา หนดให้ รั ฐ มี ห น้ า ที ต่ อ ประชาชนเช่ น เดี ย วกับ การให้
ประชาชนมีหน้าทีต่อรัฐ การวางกลไกป้ องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบที เข้มงวด เด็ดขาด เพือมิให้ผบู้ ริ หารที ปราศจากคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ
บาลเข้ามามีอาํ นาจในการปกครองบ้านเมืองหรื อใช้อาํ นาจตามอําเภอใจ และการกําหนด
มาตรการป้ องกันและบริ ห ารจัดการวิกฤติ การณ์ ข องประเทศให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ ง ขึ น
ตลอดจนได้กาํ หนดกลไกอื น ๆตามแนวทางที รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว คราว) พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๗ ระบุ ไ ว้ เพื อ ใช้เป็ นกรอบในการพัฒ นาประเทศตาม
แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ และยุท ธศาสตร์ ช าติ ซึ ง ผูเ้ ข้ามาบริ ห ารประเทศแต่ ล ะคณะจะได้
กําหนดนโยบายและวิ ธี ด ําเนิ น การที เหมาะสมต่ อ ไป ทัง ยัง สร้ างกลไกในการปฏิ รู ป
ประเทศในด้านต่ าง ๆที สําคัญ และจําเป็ นอย่างร่ วมมื อร่ วมใจกัน รวมตลอดทังการลด
เงื อนไขความขัด แย้งเพื อให้ป ระเทศมี ค วามสงบสุ ข บนพื น ฐานของความรู้ รัก สามัค คี
ปรองดอง การจะดําเนิ น การในเรื องเหล่ านี ให้ ลุ ล่ ว งไปได้ จําต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ
ระหว่างประชาชนทุกภาคส่ วนกับหน่วยงานทังหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยและประเพณี การปกครองที
เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริ ต หลักสิ ทธิมนุษยชน และ
หลักธรรมาภิบาล อันจะทําให้สามารถขับเคลือนประเทศให้พฒั นาไปข้างหน้าได้อย่างเป็ น

๔

ขันตอนจนเกิ ดความมัน คง มัง คัง และยังยืน ทังในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ในการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต่าง ๆ เป็ นระยะ ๆ เปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงร่ างรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผ่านทางสื อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
และให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสารัตถะของร่ างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะ
ข้อควรแก้ไขเพิมเติม เมือการจัดทําร่ างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็ จ ก็ได้เผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ
และคําอธิ บายสาระสําคัญของร่ างรัฐธรรมนูญโดยสรุ ปในลักษณะที ประชาชนสามารถ
เข้าใจเนื อหาสําคัญของร่ างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและเป็ นการทั วไป และจัดให้มีการ
ออกเสี ยงประชามติ เพื อให้ความเห็ นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนู ญทังฉบับ ในการนี สภานิ ติ
บัญ ญัติแ ห่ งชาติ ได้มี ม ติ เสนอประเด็น เพิ ม เติ ม อี ก ประเด็น หนึ ง เพื อ ให้มี ก ารออกเสี ย ง
ประชามติในคราวเดียวกันด้วย การออกเสี ยงประชามติปรากฏผลว่า ประชาชนผูม้ ีสิทธิ
ออกเสี ยงประชามติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูม้ าออกเสี ยงประชามติเห็นชอบกับร่ าง
รัฐธรรมนู ญและประเด็นเพิ มเติ มดังกล่าว คณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนู ญจึงดําเนิ นการ
แก้ไขร่ างรัฐธรรมนู ญในส่ วนที เกี ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสี ยงประชามติใน
ประเด็นเพิ มเติม และได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาว่าเป็ นการชอบด้วยผลการออก
เสี ยงประชามติ แ ล้วหรื อไม่ ซึ งต่ อมาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการร่ าง
รั ฐ ธรรมนู ญ แก้ไ ขเพิ ม เติ ม ข้อ ความบางส่ วน และคณะกรรมการร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
ดํา เนิ น การแก้ไ ขตามคํา วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ว นายกรั ฐ มนตรี จึ ง นํา ร่ า ง
รั ฐธรรมนู ญ ขึ นทูลเกล้าทูลกระหม่ อมถวาย ต่ อมารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชัวคราว) พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ ม เติ ม (ฉบับ ที ๔) พุท ธศักราช ๒๕๖๐
บัญญัติให้นายกรัฐมนตรี ขอรับพระราชทานร่ างรัฐธรรมนูญนันคืนมาแก้ไขเพิมเติมเฉพาะ
บางประเด็น ได้ เมื อ ดําเนิ น การแล้วเสร็ จ นายกรั ฐ มนตรี จึง นําร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ นั น ขึ น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็ นรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยสื บไป ทรงพระราชดําริ วา่ สมควรพระราชทานพระราชานุ มตั ิ
จึ งมี พระราชโองการดํารั สเหนื อเกล้าเหนื อกระหม่ อมให้ตรารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับนี ขึ น ไว้ ให้ใช้แ ทนรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึงได้ตราไว้ ณ วันที ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ตังแต่วนั ประกาศนี เป็ นต้นไป
ขอปวงชนชาวไทย จงมี ความสมัครสโมสรเป็ นเอกฉันท์ ในอันที จะปฏิบตั ิตาม
และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยนี เพื อ ธํา รงคงไว้ซึ ง ระบอบ
ประชาธิ ปไตยและอํานาจอธิ ปไตยของปวงชนชาวไทย และนํามาซึ งความผาสุกสิ ริสวัสดิ

๕

พิ พ ัฒ นชัย มงคล อเนกศุ ภ ผล สกลเกียรติยศสถาพรแก่อาณาประชาราษฎรทัวสยามรัฐ
สี มา สมดังพระราชปณิ ธานปรารถนาทุกประการ เทอญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๑.๒ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)

เล่ม ๑๓๓ ตอนที ๑๑๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศ

เรื อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยทีคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติฉบับที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึงเป็ นแผนทีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพือใช้เป็ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามทีแนบท้ายนี จึงทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ตังแต่วนั ที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็ นปี ที ๑ ในรัชกาลปัจจุบนั
ผูร้ ับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ )
๑ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๒
๓
๔
๕

ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙”
ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพ การผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”

๖

๖ ยึด “หลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน ๕ ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

ประธาน

ขอใหที่ประชุมชวยกันพิจารณา ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่
๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ วามีทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร

มติที่ประชุม

ไมมีทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลงและมีมติรับรองอยางเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถาม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ ขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาขยายเขตไฟฟา
ตามที่เทศบาลตําบลทาไมรวกไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) ปจจุบันมีงบประมาณคงเหลือจํานวน
๑๑๑,๐๒๗.๑๙ บาท ซึ่งไมเพียงพอตอการเบิกจาย เนื่องจากเทศบาลฯมีภาระคาใชจายที่
จําเปนที่จะตองจายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอทายาง สําหรับเปนคาใชจาย ๕๐%
หลัง ในการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (ประปาบานในคุง) เปนจํานวน
๒๔๗,๗๙๐.๑๑ บาท และภาระคาใชจาย ๕๐% หลังในการขยายเขตไฟฟาใหกับประปาผิวดิน
บานทาไมรวกเปนจํานวนเงิน ๒๔๗,๔๑๔.๙๕ บาท จึงไดขออนุมัติโอนแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน
คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจาย
ในการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน งบประมาณตั้งไว จํานวน ๖๐๐,๐๐๐
บาท ขอโอนลดจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน เพื่ออุดหนุน

๗

สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีในการขยายเขตติดตั้งระบบ
ไฟฟา โดยโอนเพิ่มจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินงบประมาณ ๖๑๑,๐๒๗.๑๙ บาท
ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะผูบริหารทองถิ่นแลว แตเนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ) บัญญัติวา การจายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) (เงินอุดหนุน) และการ
จายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวา
ราชการจังหวัดอนุมัติแลว
ในการนี้เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามระเบียบจึงขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลทาไมรวกในการจายเงินอุดหนุนที่โอนเพิ่มเพื่อเปนคาใชจายสําหรับขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาที่เทศบาลมีภาระคาใชจายที่จะตองจายตามรายละเอียดที่แจงขางตน
ขอระเบียบ /กฎหมาย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และ
การจายเงินเพื่อการ ลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวา
ราชการจังหวัดอนุมัติแลว
มติที่ประชุม

เห็นชอบอยางเปนเอกฉันท
๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

ประธาน

ด ว ยผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลท า ไม ร วกได ร ายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) เพื่อเสนอตอสภาทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงวาดวยการจัดทํ าแผนพัฒ นาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕)
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๔ (๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป” โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ ๑
ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ

๘

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวดังนี้
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการอีกคนทําหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซึ่ง
ตามระเบียบขอ ๒๘ นี้ เทศบาลตําบลทาไมรวก ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาไมรวก ประกอบดวย
๑ นายเผา พุกคุย
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
๒ นายมาโนช ขุมทองดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๓ นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๔ นางขวัญใจ พุกคุย
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๕ นายวิรัตน เชาวเฉียบ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๖ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเตียน
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
๗ ผูอํานวยการ รพ.สต.หนองชุมแสง
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
๘ นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๙ นายวิทยา แสนกลา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐ นายสมคิด ใจฉ่ํา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑ นายประยูร เชียรรัมย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอ ๑๓,๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ

๙

แตวันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๓๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอ ๑๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่มอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคล ภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน
แผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคดาน
ใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงตามความตองการ
หรือไม อยางไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหลัก
เนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เขาใจไดงาย
สวนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
เทศบาลตําบลทาไมรวก ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่ใช
เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะสามป โดยกําหนดการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

๑๐

ประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี และนโยบาย ของผูบริหารเทศบาลตําบลทาไมรวก ประกอบดวย
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๗ ดาน ไดแก
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําฯลฯ
๑.๒ พัฒนาแหลงน้ํา และระบบประปาหมูบานใหทั่วถึง
๑.๓ ขยายเขตบริการไฟฟาและไฟทางสาธารณะใหครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๔ พัฒนาระบบจราจร ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปายสัญญาณจราจร
๑.๕ พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๒.๒ พัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคติดตอ(เชน โรคเอดส,วัณ
โรค ฯลฯ)
๒.๓ สงเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ
๒.๔ สงเสริมสวัสดิการสังคม
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓.๒ จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๓ สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนในการปองกันภัย
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมการผลิต ผัก ผลไม ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจําหนาย
๔.๒ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทุกระดับมีรายไดเพิ่มขึ้น
๔.๓ พัฒนา/สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
๕.๓ การพัฒนาภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเมืองและแมน้ําสายหลัก
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมและเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

๑๑

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร
๗.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร
๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
๗.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถิ่น
วิสัยทัศนการพัฒนา
“เปนตําบลนาอยู มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปนศูนยกลางการผลิตสินคาทางการเกษตร”
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
๑. กอสราง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมในพื้นที่และมีการ
จัดวางระบบผังเมืองที่ดี
๒. สงเสริมการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
๓. สรางความปลอดภัยใหกับประชาชนในพื้นที่
๔. สงเสริมสนับสนุน พัฒนา สินคาทางการเกษตรในพื้นที่ใหเปนสินคาชั้นนําเพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาดของสินคา
และสรางรายไดใหชุมชน
๕. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
๖. สงเสริม ฟนฟู และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูคูกับชุมชน
๗. พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆในการ
พัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่และชุมชนมีความสวยงามเปน
ระเบียบ มีผังเมืองที่ดีในการพัฒนาชุมชน
๒. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การดําเนินชีวิตเปนไปอยางปกติสุข
๔. สินคาทางการเกษตรในพื้นที่ เปนสินคาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและมีระบบการตลาดที่มีคุณภาพมีการบริหาร
จัดการที่ดี
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาทองถิ่น
๖. ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษรักษาดํารงไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหอยูคูกับชุมชน
๗. องคกรมีการพัฒนาระบบการใหบริการที่ทันสมัยและทุกภาคสวนมีสวนรวมการพัฒนาเพื่อสรางความ
เจริญกาวหนาในทุกๆดาน

๑๒

สวนที่ ๓
การประเมินผล/ติดตามตนเอง
แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่ เทศบาลตําบลทาไมรวก
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
๗.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๘.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๙.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น
๑๐.มีการกําหนดวิสยั ทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
๑๑.มีการกําหนดวิสยั ทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
๑๒.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕.มีการกําหนดยุทธศาสตรทสี่ อดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๖.มีการอนุมตั ิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑๗.มีการจัดทําบัญชีกลุม โครงการในแผนยุทธศาสตร
๑๘.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน





















แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนา ๓ ป
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑๓

๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลทาไม รวก
๒ รายงานผลการดําเนินงาน รอบที่ ๑
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ป
๑. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )
ยุทธศาสตร

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สงเสริมการศึกษาและพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
วางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องคกรและการมีสวนรวมของ
ประชาชน
รวม

ปที่ ๑ ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๘๕
๘๐,๑๒๘,๑๒๐

ปที่ ๒ ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๙๓
๑๐๑,๒๓๓,๒๐๐

ปที่ ๓ ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๙๖
๑๑๑,๖๘๘,๓๐๐

จํานวน
โครงการ
๒๗๔

รวม
งบประมาณ
๒๙๓,๐๔๙,๖๒๐

๔๒

๒๗,๒๗๑,๕๐๐

๓๗

๒๖,๕๐๔,๐๐๐

๓๓

๒๔,๓๑๔,๐๐๐

๑๑๒

๗๘,๐๘๙,๕๐๐

๑๒

๓,๔๙๐,๐๐๐

๙

๓,๐๔๐,๐๐๐

๙

๓,๐๔๐,๐๐๐

๓๐

๙,๕๗๐,๐๐๐

๑๑

๗,๒๕๐,๐๐๐

๖

๒,๐๙๐,๐๐๐

๗

๒,๒๙๐,๐๐๐

๒๔

๑๑,๖๓๐,๐๐๐

๑๕

๓,๖๓๐,๐๐๐

๑๗

๑๐,๙๓๐,๐๐๐

๑๗

๒๗,๖๓๐,๐๐๐

๔๙

๔๒,๑๙๐,๐๐๐

๘

๗๑๐,๐๐๐

๖

๖๘๐,๐๐๐

๖

๖๘๐,๐๐๐

๒๐

๒,๐๗๐,๐๐๐

๔๑

๕,๔๐๓,๙๕๐

๑๙

๕,๙๖๗,๔๐๐

๒๐

๑๒,๔๑๕,๐๐๐

๘๐

๒๓,๗๘๖,๓๕๐

๒๑๔

๑๒๗,๘๘๓,๕๗๐

๑๘๗

๑๕๐,๔๔๔,๖๐๐

๑๘๘

๑๘๒,๐๕๗,๓๐๐

๕๘๙

๔๖๐,๓๘๕,๔๗๐

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๑๔
ยุทธศาสตร

๑.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
๒.การพัฒนาดานการสงเสริม
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
๓.การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย
๔.การพัฒนาดานการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
๕.การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๖.การพัฒนาดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๗.การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองคกร
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน
รวม

จํานวนโครงการที่
สําเร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนิน
จํานวน รอยละ

จํานวนโครงการที่
ยังไมไดดําเนินงาน

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก

จํานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

จํานวน

รอยละ

๑๐

๑๑.๗๖

๗

๘.๒๔

๖๘

๘๐

-

-

-

-

๘๕

รอย
ละ
๑๐๐

๑๖

๓๘.๑๐

-

-

๒๖

๖๑.๙๐

-

-

-

-

๔๒

๑๐๐

๓

๒๕

-

-

๙

๗๕

-

-

-

-

๑๒

๑๐๐

-

-

-

-

๑๑

๑๐๐

-

-

-

-

๑๑

๑๐๐

๔

๒๖.๖๗

-

-

๑๑

๗๓.๓๓

-

-

-

-

๑๕

๑๐๐

๔

๕๐

-

-

๔

๕๐

-

-

-

-

๘

๑๐๐

๑๖

๓๙.๐๒

-

-

๒๕

๖๐.๙๘

-

-

-

-

๔๑

๑๐๐

๕๓

๒๔.๗๗

๗

๓.๒๗

๑๕๔

๗๑.๙๖

-

-

-

-

๒๑๔

๑๐๐

๓. ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ไดรบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็จ อยูในระหวาง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่
งบประมาณที่
ไดรับ
เบิกจายไป

ไมมี
รวม

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
จากการติดตามและประเมินผลฯพบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลทาไมรวก มีดังนี้

๑๕

๑ เทศบาลตําบลทาไมรวก มีงบประมาณในการ
บริหารและการพัฒนาในจํานวนที่จํากัด ไมเพียงพอกับการ
พัฒนาตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถ
ดําเนินการไดทุกโครงการ
๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปมีหลากหลายประเด็นทําใหโครงการ
มีจํานวนมาก ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นแตงบประมาณที่
รัฐบาลจัดสรรใหแกทองถิ่นไมสอดคลองกับจํานวนประเด็นปญหาความตองการที่มีอยูจริงของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
๔. การจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่เสนอเขาบรรจุในแผนพัฒนาสามป ยังคงมีความตองการใหทุกโครงการ
มีอยูในแผน โดยไมคํานึงถึงศักยภาพดานงบประมาณของเทศบาลตําบลทาไมรวก
ขอเสนอแนะ
๑. จัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดใหครอบคลุมและครบถวนเปนการเพิ่ม
รายไดของเทศบาลตําบลทาไมรวก
๑. นําโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบลทาไมรวก ไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตอไป
๒. สงเสริมและสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวมถึง
สามารถสะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนโดยสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหออกมาในรูปแบบของการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลทาไมรวก เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแผนที่กําหนดไว

สรุปผลการติดตาม กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(งวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒
ซอยบานนายแสวง
๒ คากอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ๕๐% หลัง
(สนามกีฬาระดับอําเภอ หมูที่ ๖)

งบประมาณ
ดําเนินการ
๔๐๕,๐๐๐
๔๖๐,๕๙๕.๕๓

หมายเหตุ

๑๖
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๓ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๗
ซอย ๕
๔ คาจางเหมาปรับปรุงวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่
๗ บานไรหลวง
๕ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑
ซอย ๔
๖ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗
ซอย ๑๑
๗ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒
(ซอยบานนายลําจวน ดีเลิศ)
๘ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๔
(ซอยบานหวยมะตูม)
๙ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓
(ซอย ๑,๙,๑๑)
๑๐ คาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
๑๓ ซอยลงในลุม

งบประมาณ
ดําเนินการ
๔๙๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๔๙๙,๐๐๐
๘๒๐,๐๐๐
๒๙๓,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๑๑๐,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๑๗๐,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๓๑๗,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๒๘๐,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลําดับที่
๑.
๒.
๓
๔
๕
๖
๗.
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โครงการ/กิจกรรม
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพเอดส
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรร
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาจัดการเรียนการสอนรายหัว
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการจางเหมาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองชุมแสง
เงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดป
๒๕๖๐
คาจางเหมารถแบ็คโฮ
เงินชวยเหลือผูประสบภัย(อุทกภัย)

งบประมาณดําเนินการ
๔,๘๕๗,๓๐๐
๖๓,๐๐๐
๗๖๔,๐๐๐
๘๗๗,๕๐๐
๑,๗๙๔,๐๐๐
๘๑,๖๐๐
๕๙๖,๗๐๐
๑,๑๓๓,๒๘๙.๙๒
๒๕,๙๖๓
๕๐๖,๗๐๐
๓๐,๐๐๐
๘๒,๔๐๐
๓๒๑,๖๖๙.๗๕

หมายเหตุ

๑๗
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑๔ ถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
๑๕ โครงการมอบประกาศนียบัตรเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
๑๖ เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
๑๗ โครงการสงเสริมการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน
๑๘ โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
๑๙ โครงการชวยสะกิดพิชิตสุขภาพ
๒๐ โครงการเกษตรกรไทยใสใจสุขภาพ
๒๑ โครงการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม
๒๒ โครงการคนหาและควบคุมโรควัณโรค
๒๓ โครงการเพิม่ พูนทักษะชีวิตวัยรุน
๒๔ โครงการเผาระวังมะเร็งปากมดลูก
๒๕ โครงการเกษตรกรอยูดีมสี ุข
๒๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๒๗ โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรัง
๒๘ โครงการสงเสริมสุขภาพกาย-ใจ ผูสูงวัยในชุมชน
๒๙ โครงการดูแลทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน
๓๐ โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กกอนวัยเรียน
๓๑ โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ
๓๒ โครงการสงเสริมสุขภาพกาย-ใจผูสูงวัยในชุมชน
๓๓ โครงการสงเสริมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผู
พิการ
๓๔ โครงการออกกําลังกายกับ ฅ คนรักสุขภาพ

งบประมาณดําเนินการ
๓,๖๐๐
-

หมายเหตุ

๒๑๐,๐๐๐
๒๔,๔๔๐
๒๓๖,๑๙๒
๑๑๘,๒๘๐
๖,๔๒๐
๑๒,๒๕๐
๗,๕๘๐
๓,๔๘๐
๓๕,๒๖๐
๑๕,๓๘๐
๑๑,๙๐๐
๑๑,๐๖๐
๘,๖๘๐
๘,๖๘๐
๔,๗๗๐
๒๐,๕๘๐
๑๘,๓๘๐
๑๒๒,๘๒๐

สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.

๔๓,๒๐๐

สปสช.

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑. คาสายสงน้ําสําหรับใชในการปฏิบตั ิงานปองกัน
๒. โครงการใหบริการแพทยฉุกเฉิน
๓. โครงการรณรงคลดอุบตั ิเหตุชวงเทศกาล

งบประมาณดําเนินการ
๕,๖๓๒
-

หมายเหตุ

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม
-

งบประมาณดําเนินการ
-

หมายเหตุ
-

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๘
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการคัดแยกขยะ
คาจางกําจัดขยะมูลฝอย
คาวัสดุเครื่องแตงกายประจํารถขยะ
โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน(เตาเผาศพ)ชนิดปลอด
สารพิษ วัดหนองเตียน หมูที่ ๒

งบประมาณดําเนินการ
๑,๘๐๐
๗๖,๒๖๘.๐๔
๕,๔๖๕
๑,๖๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

งบ อบจ.

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับที่
๑.
๒.
๓
๔.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณดําเนินการ
จัดซื้อวัสดุดนตรี
๒๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนพระนครคีร-ี เมืองเพชรป ๖๐
๒๐,๐๐๐
งานประเพณีของดีทายาง
๑๐,๖๖๐
สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญและเขารวมวันสําคัญทีส่ วน
๕๓,๑๑๐
ราชการจัดขึ้น

หมายเหตุ

๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของ
ประชาชน
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,
ลูกจาง,พนักงานจาง
๒. คาจัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
ประชาสัมพันธ กิจกรรมโครงการตางๆ
๓. จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ อุปกรณที่จําเปนสําหรับใชใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล
๔. โครงการปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ
ครุภณ
ั ฑที่จําเปนในการบริหารงานเทศบาล
๕. จัดซื้อเครื่องเชื่อมแกสขนาด ๖ คิว
๖. โครงการเวทีประชาคม
๗. คาจัดซื้อตูเ หล็ก ๒ บาน
๘. คากระแสไฟฟาสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
จํานวน ๔ สถานี ประกอบดวย สถานีสูบน้ําดวย

งบประมาณดําเนินการ
๒๐๒,๖๐๖

๗๑,๓๔๒
๗๒๓,๔๙๑
๒๑๐,๖๒๖
๑๑,๐๐๐
๑๕,๓๗๕
๑๗,๕๐๐
๑๘๓,๗๒๐.๕๑

หมายเหตุ

ลําดับที่

๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โครงการ/กิจกรรม
พลังงานไฟฟาบานหนองชุมแสง,ไรหลวง,ทาไมรวก
,ทาลาว
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๘ เครื่อง (สํานัก
ปลัด ๒ เครื่อง,กองคลัง ๒ เครื่อง,กองการศึกษา ๓
เครื่อง กองสวัสดิการฯ ๑ เครื่อง)
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction) จํานวน ๒ เครื่อง
(กองคลัง ๑ เครื่อง,กองชาง ๑ เครื่อง)
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน ๑ เครื่อง(กองคลัง)
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet printer) จํานวน
๑ เครื่อง (กองชาง)
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน ๑๐ เครื่อง (สํานัก
ปลัด ๔ เครื่อง,กองสวัสดิการฯ ๓ เครื่อง,กอง
การศึกษา ๓ เครื่อง)

๑๙
งบประมาณดําเนินการ

หมายเหตุ

๑๖๘,๐๐๐

๓๓,๖๐๐
๑๙,๙๐๐
๘,๓๐๐
๓๐,๐๐๐

รายงานดานงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
รายรับรวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน ๓๓,๖๑๙,๙๕๒.๑๒ บาท แยกเปน
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ภาษีบํารุงทองที่
-ภาษีปาย
-คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

๒๖๗,๐๙๕.๗๕
๑๓๙,๔๗๒.๓๕
๗๖๙๔๘.๐๐
๒,๐๘๕.๕๐

บาท
บาท
บาท
บาท

-คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
๑,๗๘๑.๘๕
-คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
๑๖๖,๖๙๐
-คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
๔๔๐.๐๐
-คาธรรมเนียมอื่นๆ
๑๙๐.๐๐
-คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
๕,๙๗๕.๐๐
-คาปรับการผิดสัญญา
๑๗๐,๒๙๖.๐๐
-คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ๓๘,๙๐๐.๐๐
-คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
๔๙๐.๐๐
-คาใบอนุญาตอื่นๆ
๔,๒๖๐.๐๐
-ดอกเบี้ย
๑๓๙,๐๔๖.๗๘

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๐

-รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
-คาขายแบบแปลน
-รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
-ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
-ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผน
-ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายไดฯ
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ภาษีสุรา
-ภาษีสรรพสามิต
-คาภาคหลวงแร
-คาภาคหลวงปโตรเลียม
-คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
-เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา

๓๔๙,๕๓๖.๗๒ บาท
๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔,๔๕๐.๐๐ บาท
๑๐๙,๗๐๔.๑๗ บาท
๔,๑๙๖,๙๖๓.๐๓ บาท
๑,๙๔๐,๕๓๖.๘๙ บาท
๒๗๗,๗๙๔.๙๒ บาท
๙๐๔,๐๘๕.๖๘ บาท
๒,๑๖๔,๖๖๖.๒๐ บาท
๒๖,๗๕๘.๖๐ บาท
๒๗,๒๔๔.๗๕ บาท
๗๓๓,๐๐๙.๐๐ บาท
๒๑,๗๘๘,๕๓๐.๙๓ บาท

รายจายทั้งสิ้น จํานวนเงิน ๒๖,๐๐๙,๔๓๘.๙๐ บาท แยกเปน
-งบกลาง
-เงินเดือนและคาจางประจํา
-เงินเดือนฝายการเมือง
-คาตอบแทน
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
-เงินอุดหนุน
-คาครุภัณฑ
-คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๖,๗๙๒,๔๗๒.๗๕
๗,๙๕๐,๕๐๖.๙๑
๑,๒๕๔,๓๖๐.๐๐
๕๑,๐๘๐.๐๐
๒,๑๘๗,๐๙๑.๑๑
๒,๒๖๙,๔๔๐.๐๖
๖๖๖,๓๘๕.๙๔
๒,๓๐๔,๕๙๕.๕๓
๓๖๔,๕๐๖.๖๐
๒,๒๑๔,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทาไมรวกในภาพรวม
คําชี้แจง : เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมี
การเก็บขอมูลปละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐)
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. เพศ
๒. อายุ
๓. การศึกษา

๔. อาชีพหลัก

๒๑

( ) ชาย
( )
หญิง
( ) ต่ํากวา ๒๐ ป
( ) ๒๐-๓๐ ป
( ) ๓๑-๔๐ ป
( ) ๔๑-๕๐ ป ( ) ๕๐-๖๐ ป ( ) มากกวา ๖๐ ป
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
( ) อนุปริญญา หรือเทียบเทา ( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) คาขาย-ธุรกิจสวนตัว
( ) รับจาง
( ) นักเรียน/ นักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ ระบุ ............................................................

สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทาไมรวก
๕. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทาไมรวกในภาพรวมมากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
(๓ )
(๒)
๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕) ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจนอย
(๑)

๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๒๒
๙) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๒๓
๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................

๒๔
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสว นรวมของประชาชน
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๕

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงสมัย

ประชุมสามัญประจําป

ประธาน

ขอมอบหมายใหเลขานุการสภาเปนผูชี้แจงรายละเอียด

นายมานะ ภุมรา
เลขานุการสภา

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทาไมรวกไดใหความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปใน
คราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีการกําหนดจํานวน
๔ สมัย
สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
สมัยสามัญที่ ๒ วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยสามัญที่ ๓ วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยสามัญที่ ๔ วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ – วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
นั้น
เนื่องจากการกําหนดสมัยประชุมดังกลาวไดพิจารณาแลวเห็นวามีบางสมัยไมเหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ขอ ๑๔ (๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป
เพื่อใหสอดคลองกับเรื่องดังกลาว โดยที่ไมตองขอเปดประชุมวิสามัญในการพิจารณา
เรื่องการเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป ประธานสภาเทศบาลจึงขอ
ปรึกษาที่ประชุมโดยขอเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปที่กําหนดไวแลวขึ้นใหมดังนี้
การกําหนดจํานวน ๔ สมัย
สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
สมัยสามัญที่ ๒ วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยสามัญที่ ๓ วันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยสามัญที่ ๔ วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน

ประธาน

ไดสอบถามที่ประชุม

๒๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบอยางเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่น ๆ

ประธาน

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม

นายทวี กอพูนพิพัฒน ๑. สอบถามเรื่องกลองวงจรปดวาไดดําเนินการถึงไหน อยางไร
สมาชิกสภาเทศบาล
นางวรภมร ปนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. สอบถามเรื่องการซอมแซมถนนลูกรัง ดําเนินการถึงไหน
๒. สอบถามเรือ่ งลูกระนาดชะลอความเร็ว

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. แจงชาวบานขอขอบคุณเจาหนาที่ประจําเวรรักษาความปลอดภัยที่สํานักงานเทศบาลตําบล
ทาไมรวก ที่สามารถถึงที่เกิดเหตุไดทันทวงที สืบเนื่องจากวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา
ประมาณ ๑ นาฬิกา ไดเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนขางเทศบาล
ตําบลทาไมรวก ซึ่งในวันดังกลาวมีเจาหนาที่เวรประจําวันประกอบดวย นายมีไชย จงสวางเสรี
ชัย นายฉัตรชัย รัตนสุวรรณ และนายไสว สุข เขาชวยเหลือผูบาดเจ็บและนําสงโรงพยาบาล
อยางทันทวงที แมวาสุดทายแลวผูบาดเจ็บจะเสียชีวิตก็ตาม แตเจาหนาที่ของเราไดปฏิบัติหนาที่
ไดอยางรวดเร็ว อยากใหชมเชยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในวันดังกลาว เพื่อเปนขวัญและกําลัง
ใหกับเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตอไป

ประธาน

ขอใหที่ประชุมปรบมือใหกับเจาหนาที่ดวยครับ

ที่ประชุม

ปรบมือเพื่อชมเชยและความขอบคุณ

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

๓. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตทําไมเทศบาลไมดําเนินการเหมือนเชนทุก
ป
๔. ไฟสองสวางทางเขาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาหลอดไฟเสียบางหลอด และตัวควบคุมไฟไม
ทํางาน เพราะชวงเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา ไฟฟายังติดอยู ขอใหเขาไปตรวจสอบและ
ซอมแซมตอไป
๕. ม.๑๓ ซ.๕ เทศบาลไดดําเนินการซอมแซมไฟฟาที่ชํารุดแลวแตปรากฏวามีผูไมประสงคดี
ทําลายหลอดไฟแตก อยากใหหาแนวทางแกไขและซอมแซมตอไป

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ชี้แจงขอซักถามดังนี้
นายกเทศมนตรี
๑. เรื่องกลองวงจรปดขณะนี้อยูระหวางสํารวจจุดที่จะติดตั้งกลอง ตัวเซนเตอรจะอยูที่เทศบาล
ตําบลทาไมรวก
๒. การซอมแซมถนนลูกรังอยูระหวางสํารวจถนนที่จะดําเนินการซอมแซมโดยเทศบาลจะซื้อลูกรัง
มาดําเนินการซอมแซมเอง เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ

๒๗

๓. เรื่องเจาหนาที่อยูเวร
รักษาการณในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ จะนําเรื่องเขา
ที่ประชุมพนักงานและชมเชยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในวันนั้น เพื่อเปนแบบอยางที่ดี และสราง
ขวัญและกําลังใหกับเจาหนาที่
๔. โครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล เทศบาลตําบลทาไมรวกไดดําเนินการตั้งศูนยอํานวยการที่
หอง อปพร. เทศบาลตําบลทาไมรวก โดยมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) มา
ปฏิบัติหนาที่อยูประจําศูนยโดยไมไดรับคาตอบแทน ทุกๆ ทานมาดวยใจ และมีเจาหนาที่เวร
ประจําวันหยุดประกอบดวย เจาหนาที่ชาย ๓ คน หญิง ๒ คน ซึ่งพรอมปฏิบัติหนาที่ ที่ไมได
ใหเจาหนาที่ไปประจําจุดบริเวณวงเวียนบานเขาลูกชางเนื่องจากเห็นวาอยูที่เทศบาลตําบลทาไม
รวกมีความพรอมทั้งอุปกรณ ยานพาหนะ และบุคลกร ซึ่งจะสามารถถึงที่เกิดเหตุไดอยาง
ทันทวงที
๕. ไฟสองสวางบริเวณทางเขาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จะใหกองชางเขาไปตรวจสอบและ
ดําเนินการซอมแซมตอไป
ประธาน

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาที่ทุกทานที่เขารวมประชุม ขอปดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายมานะ ภุมรา)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นางวรภมร ปนทอง)

๒๘

ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพลิน หวานใจ)

ลงชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย)

สภาเทศบาลตําบลทาไมรวก ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
(นายเยาว แชมเทศ)

