
รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

------------------------------ 
 

ผูมาประชุม  จํานวน  .........๑๑........  คน 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล                      ตําแหนง ลายมอืช่ือ   หมายเหตุ 

๑ นายอนุภาส  สินธุสอาด ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย อนุภาส  สินธุสอาด  
๒ นายตุลา  ชินวงศ รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ตุลา  ชินวงศ  
๓ นายจริยวัฒน  วรพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จริยวัฒน  วรพันธ  
๔ นางปราณีต  เสวตวงษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ปราณีต  เสวตวงษ   
๕ นางอรุณ  พยันตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย อรุณ  พยันตา  
๖ นายเสนห  วัตรวิลัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เสนห  วัตรวิลัย  
๗ นายชรินทร  บัวผัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ชรินทร  บัวผัน  
๘ นายบุญสอน  คงนวล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย บุญสอน  คงนวล  
๙ นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จักรกฤษณ  มากประดิฐ  

๑๐ นายจารึก  ดวงเผือก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จารึก  ดวงเผือก  
๑๑ นางสุดารตัน  สิทธิวงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ลา  
๑๒ นายพิเนตร  วรรณนิยม เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย พิเนตร  วรรณนิยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ผูเขารวมประชุม.........๑๔.........คน 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุพจน  พุมพรอมจิตร นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย สุพจน  พุมพรอมจิตร  
๒ นายธนวัฒน  โพธิสาร รองนายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย -  
๓ นายสําเนาว  อันประสิทธ์ิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี สําเนาว  อันประสิทธ์ิ  
๔ นายปราโมทย  ขาวศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปราโมทย  ขาวศรี  
๕ นางสาวสุพรทิพย  บํารุงช ู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย -  
๖ นายโมรา  เพ็ชรคง ผูอํานวยการกองชาง -  
๗ นางอารีย  พันธธร ผูอํานวยการกองคลัง อารีย  พันธธร  
๘ นางสาวสภุาพร  ขาวชํานาญ หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล สุภาพร  ขาวชํานาญ  
๙ นางสาวพจนา  แกววารี หัวหนาฝายอํานวยการ พจนา  แกววารี  

๑๐ นายชุมพล  แกวโรย นิติกรชํานาญการ ชุมพล  แกวโรย  
๑๑ นางสาวสายสุนีย  ศรีนวล นักวิชาการคลังชํานาญการ สายสุนีย  ศรีนวล  
๑๒ จาเอกพงษศักด์ิ  ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จอ.พงษศักด์ิ  ขุนมาลี  
๑๓ นายชัยสิทธ์ิ  คงชินศาสตร นายชางโยธาชํานาญงาน ชัยสิทธ์ิ  คงชินศาสตร  
๑๔ นางสาวสุกัญญา  มิตรเมฆ เจาพนักงานธุรการปฏิบติังาน สุกัญญา  มิตรเมฆ  
๑๕ นายสราวุธ  สืบเพ็ชร ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน สราวุธ  สืบเพ็ชร  
๑๖ นางสาวจีรภรณ  คณานุรักษ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จีรภรณ  คณานุรักษ  
๑๗ นายสาวพิมพกา  หนูรกัษา ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ พิมพกา  หนูรักษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

------------------------------ 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    ๑.๑ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สืบเน่ืองจากเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู 
ประธานสภา ฯ   ปลดัเทศบาลตําบลทะเลทรพัย ไดขอลาออกจากตําแหนงเลขานุการสภา 

เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ซ่ึงในวันน้ีจะดําเนินการเลอืกผูท่ีจะมาทําหนาที่ 
ในตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงใหทีป่ระชุมเสนอ 
ชื่อไดเลยครับ 
 

นายเสนห วัตรวิลัย  เรยีนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเล 
สมาชิกสภาฯ   ทรัพย คณะผูบริหาร ผมนายเสนห วัตรวิลัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

ทะเลทรัพย ในตําแหนงน้ีนอกจากจะตองบันทึกรายงานการประชุมแลว  
ก็จะตองจัดพิมพเอกสารเกีย่วกับงานสภา ฉะน้ันจึงเห็นสมควรวาตําแหนง 
เลขานุการสภานาจะเปนขาราชการประจาํของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  
จึงขอเสนอ นางสาวพจนา แกววารี หัวหนาฝายอํานวยการ เปนเลขานุการ 
สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม มีผูรับรอง ๔ คน ไดแก 

๑. นางอรุณ  พยันตา 
๒. นายบญุสอน  คงนวล 
๓. นายชรินทร  บัวผัน 
๔. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ครับถาไมมีทานใดเสนอถือวามติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ เห็นชอบให นางสาวพจนา  แกววารี หัวหนาฝายอาํนวยการ ทําหนาที ่
 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 

๑.๒ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ 
     เน่ืองจากทางเทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะดําเนินการออกประชุม 

ประชาคมตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีไดแจงใหทุกทานทราบไปแลวน้ัน จึง 
ขอความรวมมือจากทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัยทุกทานเขา 
รวมประชุมประชาคมทุกชุมชน เพือ่ตอบปญหาขอซักถามของประชาชน  
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของ หมูท่ี ๖ ชุมชนบอนก ซ่ึงไดสงหนังสือมายัง 



 ๔

ประธานสภาเพ่ือใหสมาชิกสภาทุกทานเขารวมประชุมและตอบขอซักถาม 
ตางๆ ในท่ีประชุม 

 
 ๑.๓ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ 
นายสุพจน พุมพรอมจิตร  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
นายกเทศมนตรีฯ กระผม นายสุพจน พุมพรอมจิตร นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย ขอนํา 
 เรียนในท่ีประชุม ดังน้ี 

๑. เรื่องการปรับเปลี่ยนคณะผูบริหารเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  
 ซึ่งไดแตงต้ัง นายปราโมทย ขาวศรี ดํารงตําแหนง รองนายก 
เทศมนตรี ตําบลทะเลทรัพย  และแต ง ต้ัง  นายบุญพา คงชนะ          
ดํารงตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย 

๒. ทางอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรไดแตงต้ังให นายสุพจน พุมพรอมจิตร 
นายกเทศมนตรี ตําบลทะเลทรัพย  เปนประธานกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ในเรื่องของผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมหากทานใดพบเห็น
โรงงานอุตสาหกรรมปลอยนํ้าเสียหรือทําใหเกิดมลพิษขึ้นในชุมชน 
ขอใหแจงมายังผม เพ่ือจะไดดําเนินการแจงใหทางอุตสาหกรรมจังหวัด
ชุมพรทราบและดําเนินการแกไขตอไป ที่ผานมาไดมีโอกาสไปศึกษาดู
งานที่โรงงานปูนซีเมนตทุงสง ซึ่ งไดมุง เนนให เปนโรงงานสีเขียว
เน่ืองจากโรงงานปนูซีเมนตน้ันมีผลกระทบตอสิง่แวดลอมเปนอยางมาก
เขาก็พยายามทําทุกวิธีเพ่ือท่ีจะรักษาสิ่งแวดลอม โรงงานท่ีสองเปน
โรงงานเซฟสกิน ซึ่งเปนโรงงานที่ผลิตถุงมือและก็ไดรับคําชื่นชมจาก
รัฐบาลเปนอยางมากในเร่ืองของการจดัการมลพิษทําใหโรงงานสามารถ
อยูรวมกับชุมชนไดท้ังๆท่ีโรงงานน้ันไดต้ังอยูในยานของชุมชน จากการ
สอบถามจากผู นํ าทอง ถ่ิน ผู นํ าทองที่  ก็ทร าบว าหากโรง งาน
อุตสาหกรรมมีการปองกัน มีการดูแล และมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ทําใหชุมชนกับโรงงานสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ซ่ึงอยากจะ
นาํเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาวา โรงงานคือสิ่งสําคัญ ทาง
รัฐบาลก็สงเสริมไมวาเราจะทําอะไรก็แลวแตทุกสิ่งทุกอยางที่อยูใน
โรงงานมีผลกระทบแทบทั้งสิ้นนอยหรือมากน้ันข้ึนอยูกับการบริหาร
จัดการหากเราเขาใจและเขาถึงก็จะสามารถพูดคุยทําใหชุมชนและ
โรงงานอยูรวมกันอยางมคีวามสุข พ้ืนท่ีใดหากมีโรงงานเกิดข้ึนพื้นที่น้ัน
ก็จะไดรับความเจริญตามมา 

 
นายอนุภาส สนิธุสอาด      ๑.๔ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชีแ้จงขอราชการ 
ประธานสภาฯ   -ไมมี- 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

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

     
 



 ๕ 

นายอนุภาส สินธุสอาด  เรือ่งรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ คร้ังที ่๒/๒๕๕๘ เม่ือวัน
ประธานสภา ฯ   อังคารที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังท่ีไดทําสาํเนาใหกับสมาชิกตรวจดูกอน 

เขาประชุมมีสมาชิกทานใดสงสัยในสวนใดของรายงานการประชุมบางครับ  
ถาไมมีขอถามมติการประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ 
ประชุม ยกมือดวยครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรบัรองรายงานการประชุม จํานวน  ๗  เสยีง 
     
นายอนุภาส สินธุสอาด  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ยกมือดวยครับ 
ประธานสภา ฯ   
 
ที่ประชุม  มีมติไมเห็นชอบรบัรองรายงานการประชุม จํานวน  ๑  เสยีง 
    งดออกเสยีง จํานวน  ๓  คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด  สรปุท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ประธานสภา ฯ   เปล่ียนแปลงโดยเสยีงขางมาก 
 

๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้ง
ท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือศุกรวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด  เรือ่งรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ คร้ังที ่๒/๒๕๕๘ เม่ือวัน
ประธานสภา ฯ   อังคารที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังท่ีไดทําสาํเนาใหกับสมาชิกตรวจดูกอน 

เขาประชุมมีสมาชิกทานใดสงสัยในสวนใดของรายงานการประชุมบางครับ  
ถาไมมีขอถามมติการประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ 
ประชุม ยกมือดวยครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรบัรองรายงานการประชุม จํานวน  ๖  เสยีง 
     
นายอนุภาส สินธุสอาด  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ยกมือดวยครับ 
ประธานสภา ฯ   
 
ที่ประชุม  มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ไมม ี
    งดออกเสยีง จํานวน  ๕  คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด  สรปุท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ประธานสภา ฯ   เปล่ียนแปลงโดยเสยีงขางมาก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม 
    -ไมม-ี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภา 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอพักการประชุม ๑๐ นาที 
ประธานสภา ฯ  

 
พักการประชุม 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด   เมื่อที่ประชุมพรอมแลวขอเปดประชุมตอในระเบียบวาระที่ ๕ 
ประธานสภา ฯ   ๕.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภา  ขอใหที่ประชุมเสนอครับ 
 
นายพิเนตร วรรณนิยม  เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย และทาน 
สมาชิกสภาฯ   คณะผูบริหารทุกทาน กระผมนายพิเนตร วรรณนิยม สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป   
๒๕๕๙ ดังน้ี 

 สมยัที ่๑ วันที่  ๑   กุมภาพนัธ  ๒๕๕๙ ถึง  ๑  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 สมัยที ่๒ วันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ถึง  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 สมัยที ่๓ วันท่ี  ๑๐ สิงหาคม     ๒๕๕๙ ถึง  ๘  กันยายน ๒๕๕๙ 
 สมัยที ่๔ วันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง  ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  และกําหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ วันที ่  ๑๐ กุมภาพันธ  ถึง    
          ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๐ 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด  ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
ที่ประชุม มีผูรับรอง ๕ คน ไดแก 

๑. นางอรุณ  พยันตา 
๒. นายบญุสอน  คงนวล 
๓. นายชรินทร  บัวผัน 
๔. นายเสนห  วัตรวิลัย 
๕. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 

 
นายอนุภาส สนิธุสอาด   มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมถาไมมีถือวา การกําหนดสมัยประชุม
ประธานสภา ฯ   จะเปนไปตามทีท่านสมาชิกเสนอ สรุปกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
   ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดดังน้ี 
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สมยัที ่๑ วันที่  ๑   กุมภาพนัธ  ๒๕๕๙ ถึง  ๑  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 สมัยที ่๒ วันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ถึง  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 สมัยที ่๓ วันท่ี  ๑๐ สิงหาคม     ๒๕๕๙ ถึง  ๘  กันยายน ๒๕๕๙ 
 สมัยที ่๔ วันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง  ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  และกําหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ   
  ๒๕๖๐ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล       
ทะเลทรัพย  เ ชิญ จ าเอกพงษ ศัก ด์ิ ขุนมาลี   นัก วิเคราะหนโยบาย          
และแผนปฏิบัติการ ช้ีแจงรายละเอียด    

      
จาเอกพงษศักด์ิ ขุนมาลี   เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบรหิารทกุทาน กระผม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ จาเอกพงษศักด์ิ ขุนมาลี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา    

ขอ ๗  องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบดวย 

                      (๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขอ ๘   ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

    (๑)  ผูบรหิารทองถ่ิน    ประธานกรรมการ 
           (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
                       (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินทีส่ภาทองถิน่คัดเลือกจาํนวนสามคน กรรมการ 
     (๔) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
     (๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกจิ 
                            ทีผู่บรหิารทองถ่ินคัดเลือกจาํนวนไมนอยกวาสามคน  กรรมการ 
                       (๖) ผูแทนประชาคมทองถ่ินทีป่ระชาคมทองถิน่ 
                คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  กรรมการ 
                       (๗) ปลดัองคกรปกครองสวนทองถิน่    กรรมการและเลขานุการ 
               (๘)  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาทีจ่ัดทําแผน   ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละ
สองปและอาจไดรับการคัดเลอืกอีกได 

ขอ ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
     (๑)  กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
             (๑.๑) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ 

อํานาจหนาทีท่ี่มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย การผงัเมือง 

            (๑.๒)  ภารกจิถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอํานาจ 
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             (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจงัหวัด และจงัหวัด โดย 
ใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน 
การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

            (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 
                                (๑.๖) แผนชุมชน 
                                     ในการนําประเดน็ขางตนมาจัดทําแผนพฒันา ใหองคกรปกครอง 

    สวนทองถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปน 
    เรงดวนท่ีตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย    
                      (๒)  รวมจดัทาํรางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไข 
    ปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาในการจัดทํารางแผนพัฒนา ให 
    เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกิน 
    ศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  
    แตหากเกนิศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล  
    และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ใหเสนอปญหา ความ 
    ตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
    นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาม 
    อํานาจหนาที่     

        (๓)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
                         (๔)  ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตาม 

ขอ ๑๙ (๒)** 
         (๕)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                          (๖)  แตงต้ังทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอืน่เพ่ือชวย 
   ปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร  
         (๗)  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพฒันาองคการ 

   บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  
   วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปน 
   โครงการหรือกจิกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร 
   สวนตําบลดวย   

หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย   

                          (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินทีส่ภาทองถิน่คัดเลือกจาํนวนสามคน                            
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน   
     สองคน                                          
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 
     สองคน                              
(๔) หัวหนาสวนการบรหิารทีคั่ดเลอืกกนัเองจํานวนสองคน                                                    
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(๕) ผูทรงคุณวุฒทิีผู่บรหิารทองถ่ินคัดเลือกจาํนวนสองคน                               
     โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนทําหนาที่ประธาน 
     คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาทีเ่ลขานุการ   
     ของคณะกรรมการ 
     กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป   
     และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอาํนาจ 
หนาท่ี ดังน้ี 

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 

        (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (๓)  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจากการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏบิัติงาน
ตามที่เห็นสมควร 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด  ตามรายละเอียดที ่จาเอกพงษศักด์ิ ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและ 
ประธานสภาฯ   แผนปฏิบัติการ แจง จึงขอใหท่ีประชุมไดเสนอช่ือเพ่ือคัดเลอืกเปน 
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จํานวน ๓ คน ครับ 
 
นายพิเนตร วรรณนิยม   เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผม นายพิเนตร วรรณนิยม 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย ขอเสนอ นายจักรกฤษณ มากประดิฐ 
    เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   มีผูรับรอง ๔ คน ไดแก 

๑. นางอรุณ  พยันตา 
๒. นายบุญสอน  คงนวล 
๓. นายชรินทร  บัวผัน 
๔. นายเสนห  วัตรวิลัย 

 
นายพิเนตร วรรณนิยม   เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผม นายพิเนตร วรรณนิยม 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย ขอเสนอ นายบุญสอน  คงนวล 
    เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 



 ๑๐

 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก 

๑. นางอรุณ  พยันตา 
๒. นายบุญสอน  คงนวล 
๓. นายชรินทร  บัวผัน 
๔. นายเสนห  วัตรวิลัย 
๕. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๖. นายจารึก  ดวงเผอืก 

 
นายบุญสอน คงนวล   เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผม นายบุญสอน  คงนวล 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายพิเนตร วรรณนิยม 
    เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก 

๑. นางอรุณ  พยันตา 
๒. นายชรินทร  บัวผัน 
๓. นายเสนห  วัตรวิลัย 
๔. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๕. นางปราณีต  เสวตวงษ 
๖. นายจารึก  ดวงเผอืก 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด   มีทานใดเสนออีกหรือไมครบั ถาไมมีทานใดเสนอ สรุปสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตําบลทะเลทรัพยท่ีไดรับคัดเลือกจากสภาใหทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ 
    พัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดแก 

๑. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๒. นายบุญสอน  คงนวล 
๓. นายพิเนตร  วรรณนิยม 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ตอไปขอใหท่ีประชุมเสนอช่ือเพือ่คัดเลือกสมาชิกสภาเพ่ือทําหนาที่ 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จาํนวน ๓ คน  
 
นายจักรกฤษณ มากประดิฐ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผม นายจักรกฤษณ  
สมาชิกสภาฯ   มากประดิฐสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ขอเสนอ นายชรินทร   
    บัวผัน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
    ตําบลทะเลทรัพย 



 ๑๑

 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก 

๑. นางอรุณ  พยันตา 
๒. นายเสนห  วัตรวิลัย 
๓. นางปราณีต  เสวตวงษ 
๔. นายบุญสอน  คงนวล 
๕. นายพิเนตร  วรรณนิยม 
๖. นายจารึก  ดวงเผอืก 

 
นางอรุณ พยันตา   เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาท่ีเคารพ ดิฉัน นางอรุณ พยันตา 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย ขอเสนอ นายอนุภาส  สินธุสอาด   
    เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
    ตําบลทะเลทรัพย 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   มีผูรับรอง ๖ คน ไดแก 

๑. นายเสนห  วัตรวิลัย 
๒. นายจริยวัฒน  วรพันธ 
๓. นายบุญสอน  คงนวล 
๔. นายพิเนตร  วรรณนิยม 
๕. นายจารึก  ดวงเผอืก 
๖. นายชรินทร  บัวผัน 

 
นายพิเนตร วรรณนิยม   เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผม นายพิเนตร วรรณนิยม 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย ขอเสนอ นายจรยิวัฒน  วรพันธ 
    เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
    ตําบลทะเลทรัพย 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   มีผูรับรอง ๔ คน ไดแก 

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



 ๑๒

 
นายอนุภาส สินธุสอาด   มีทานใดเสนออีกหรือไมครบั ถาไมมีทานใดเสนอ สรุปสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตําบลทะเลทรัพยท่ีไดรับคัดเลือกจากสภาใหทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดแก 

๑. นายชรินทร  บัวผัน 
๒. นายอนุภาส  สินธุสอาด 
๓. นายจริยวัฒน  วรพันธ 

 
๕.๓ การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    ขอเชิญทานคณะผูบริหารช้ีแจงรายละเอยีด 
นายสุพจน พุมพรอมจิตร  รายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
นายกเทศมนตรีฯ   ๒๕๕๙ 

๑. โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กหวยเรียง หมูท่ี ๒  
จาํนวน  ๗๘๙,๐๐๐  บาท 

รายละเอียด กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x 
๑.๘๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ชนิด ๔ ชองทาง พรอมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเรียงหินใหญ
ทายนํ้า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให 

 

๒. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบเปด ขางถนนสายชัยรัตนพัฒนา 
หมูท่ี ๕ จํานวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกวาง 
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร พรอมเท
คอนกรีตปองกันกัดเซาะขางทาง กวาง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๓ จุด 
ความยาวรวม ๓๑๕ เมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนดให 

 
๓. โครงการกอสรางผนังคอนกรีต ขางถนนสายปากบอ หมูท่ี ๕  จํานวน 

๒๕๙,๐๐๐ บาท 
รายละเอียด กอสรางผนังคอนกรีต ขนาดกวาง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอยีดตางๆ ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนดให 

 

๔. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบเปด ขางถนนสายราษฎรภักดี  
หมูที่ ๖ จํานวน ๑,๑๓๑,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด  กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง 
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๒ ขาง
ทาง รายละเอียดตางๆ ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนดให 

 

๕. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสนาม
หมูบาน หมูท่ี ๗ จํานวน ๑,๑๖๓,๐๐๐ บาท 



 ๑๓

รายละเอียด กอสรางผวิจราจรคอนกรตีเสริมสองขางทาง ขนาดกวางขางละ 
๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๒๔๐ เมตร รายละเอียด
ตางๆ ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนดให 

 

๖. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบเปด ขางถนนสายซอย ๔ หมูท่ี ๘  
จาํนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง 
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ๒ ขางทาง 
เรยีงหินใหญทายนํ้า ๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนดให 

 

รวมจายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน จํานวน  ๔,๑๒๒,๐๐๐  บาท 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   มีทานใดจะอภิปรายครับ ถาไมมีขอถามมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ใหจายขาดเงนิสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรายการ 

๑. โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กหวยเรียง หมูท่ี ๒  
จาํนวน  ๗๘๙,๐๐๐  บาท 

รายละเอียด กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x 
๑.๘๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ชนิด ๔ ชองทาง พรอมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเรียงหินใหญ
ทายนํ้า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให  ยกมือดวยครับ 

 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ีได จํานวน ๑๐ เสยีง 
   
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ ในรายการน้ี ยกมือดวยครบั 
 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ี  ไมมี 
    งดออกเสยีง จํานวน ๑ คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ รายการ 

๒. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบเปด ขางถนนสายชัยรัตนพัฒนา 
หมูท่ี ๕ จํานวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกวาง 
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร พรอมเท
คอนกรีตปองกันกัดเซาะขางทาง กวาง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๓ จุด 
ความยาวรวม ๓๑๕ เมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนดให 
ยกมือดวยครับ 



 ๑๔

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ีได จํานวน ๑๐ เสยีง 
   
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ ในรายการน้ี ยกมือดวยครบั 
 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ี  ไมมี 
    งดออกเสยีง จํานวน ๑ คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ รายการ 

๓. โครงการกอสรางผนังคอนกรีต ขางถนนสายปากบอ หมูท่ี ๕  จํานวน 
๒๕๙,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด กอสรางผนังคอนกรีต ขนาดกวาง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอยีดตางๆ ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนดให  
ยกมือดวยครับ 

 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ีได จํานวน ๑๐ เสยีง 
   
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ ในรายการน้ี ยกมือดวยครบั 
 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ี  ไมมี 
    งดออกเสยีง จํานวน ๑ คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ รายการ 

๔. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบเปด ขางถนนสายราษฎรภักดี  
หมูที่ ๖ จํานวน ๑,๑๓๑,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด  กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง 
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๒ ขาง
ทาง รายละเอียดตางๆ ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนดให ยกมือดวยครับ 

 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ีได จํานวน ๑๐ เสยีง 
   
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ ในรายการน้ี ยกมือดวยครบั 
 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ี  ไมมี 
    งดออกเสยีง จํานวน ๑ คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 



 ๑๕

นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ รายการ 

๕. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสนาม
หมูบาน หมูท่ี ๗ จํานวน ๑,๑๖๓,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด กอสรางผวิจราจรคอนกรตีเสริมสองขางทาง ขนาดกวางขางละ 
๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๒๔๐ เมตร รายละเอียด
ตางๆ ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนดให ยกมือดวยครับ 

 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ีได จํานวน ๑๐ เสยีง 
   
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ ในรายการน้ี ยกมือดวยครบั 
 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ี  ไมมี 
    งดออกเสยีง จํานวน ๑ คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ รายการ 

๖. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบเปด ขางถนนสายซอย ๔ หมูท่ี ๘  
จาํนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท 

รายละเอียด กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง 
๑.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ๒ ขางทาง 
เรยีงหินใหญทายนํ้า ๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตางๆ ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนดให ยกมือดวยครับ 

 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ีได จํานวน ๑๐ เสยีง 
   
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ ในรายการน้ี ยกมือดวยครบั 
 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมในรายการน้ี  ไมมี 
    งดออกเสยีง จํานวน ๑ คน 
    ลา จํานวน ๑ คน 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สรปุ ท่ีประชุมสภามีมติใหจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   
ประธานสภาฯ   ๒๕๕๙ จํานวน ๖ รายการ เปนเงนิท้ังส้ิน จาํนวน  ๔,๑๒๒,๐๐๐  บาท  
 
 
 
 



 ๑๖

นายสุพจน พุมพรอมจิตร  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
นายกเทศมนตรีฯ   ขอขอบคุณทุกทานทีม่องเห็นถึงความสําคัญในการแกไขปญหาความ 

เดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทะเลทรัพยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 

๖.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด   ขอเชิญเจาหนาท่ีไดช้ีแจงรายละเอียดครับ   
ประธานสภาฯ 

 
จาเอกพงษศักด์ิ ขุนมาลี   เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบรหิารทกุทาน กระผม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ จาเอกพงษศักด์ิ ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังน้ี 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙ ป  ๒๕๖๐ รวม 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

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

๗๘ 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 

๔๒,๗๔๔,๑๘๐ 
 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๕๙ 
 
- 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

๒๐,๔๑๙,๑๘๐ 
 
- 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐๓ 
 
- 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

๗๔,๖๕๐,๑๘๐ 
 
- 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๒๔๐ 
 

๑ 
 
 

๖ 
 
 

๓ 

๑๓๗,๘๑๓,๕๔๐ 
 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๘๓ ๔๙,๑๔๑,๑๘๐ ๖๒ ๒๐,๕๓๙,๑๘๐ ๑๐๖ ๗๔,๗๗๐,๑๘๐ ๒๕๐ ๑๔๔,๗๒๓,๕๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗

  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙ ป  ๒๕๖๐ รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จาํนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.) การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดวยผลผลิตและการพัฒนา
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม
การเกษตรและทุนทางปญญา 
๒.) การพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสู
นานาชาต ิ
๓.) การสรางและพัฒนาคน
คุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีดวยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.) การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานการ
พัฒนาจังหวัดเชิงสรางสรรคท่ี
ยั่งยืน 

๒  
 
 
 

๑ 
 
 

๕๙ 
 
 

 
๒๑ 

 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 
 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๓,๘๖๖,๖๘๐ 
 
 
 

๒๘,๙๗๗,๕๐๐  
 

๒ 
 
 
 
- 
 
 

๔๖ 
 
 
 

๑๔ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

๘,๖๖๖,๖๘๐ 
 
 
 

๑๑,๘๐๒,๕๐๐  
 

๒ 
 
 
 
- 
 
 

๔๖ 
 
 
 

๕๘ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

๘,๖๖๖,๖๘๐ 
 
 
 

๖๖,๐๓๓,๕๐๐  
 

๖ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑๕๑ 
 
 
 

๙๓ 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๑,๐๐๐,๐๔๐ 
 
 

๑๐๖,๘๑๓,๕๐๐  
 

รวม ๘๓ ๔๙,๔๑๔,๑๘๐ ๖๒ ๒๐,๕๓๙,๑๘๐ ๑๐๖ ๗๔,๗๗๐,๑๘๐ ๒๕๑ ๑๔๔,๕๒๓,๕๔๐ 

 

  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ยุทธ 
ศาสตร 

ที่ 

จาํนวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จาํนวน 
โครงการ 

ที่อยูระหวาง
ดาํเนนิการ 

จาํนวน 
โครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จาํนวน 
โครงการ 
ที่มีการ 
ยกเลกิ 

จาํนวน 
โครงการ 
ที่มีการ 
เพิ่มเติม 

จํานวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ ๓๑ ๔๐.๐๐ - - ๔๗ ๖๐.๐๐ - - ๑๑ ๑๔.๐๐ ๘๙ ๙๕.๐๐ 

๒ - ๐.๐๐ - - ๑ ๑๐๐.๐๐ - - ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๓ - ๐.๐๐ - - ๒ ๑๐๐.๐๐ - - ๐ ๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๔ ๒ ๑๐๐.๐๐ - - - ๐.๐๐ - - ๐ ๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

รวม ๓๓ ๔๐.๐๐ - - ๕๐ ๖๐.๐๐ - - ๑๑ ๑๓.๐๐ ๙๔ ๑๐๐ 

 

การเบิกจายงบประมาณป  ๒๕๕๘ 
 

ยุทธศาสตรที ่
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

๑    ๔,๘๒๒,๘๙๓.๙๕ ๙๘.๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๕,๙๔๗,๘๙๓.๙๕ ๙๘.๐๐ 

๒ - ๐.๐๐ - - ๐ ๐.๐๐ 

๓ - ๐.๐๐ - - ๐ ๐.๐๐ 

๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๒.๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๒.๐๐ 

รวม ๔,๙๒๒,๘๙๓.๙๕ ๑๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๖,๐๔๗,๘๙๓.๙๕ ๑๐๐ 

 
 



 ๑๘

      ผลการดําเนนิงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ๒๕๕๘ 

 

โครงการ 
ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนนิการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณที่
เบกิจายไป 

โครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอาย ุ

 
ü 

  
๕,๕๔๔,๙๐๐ ๕,๕๔๔,๙๐๐ 

โครงการสําหรับพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิน่กรณีเรงดวน 

 
ü 

  
๑๖,๙๐๘,๓๗๙.๑๑ ๑๖,๙๐๘,๓๗๙.๑๑ 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด กิจกรรม สงเสริม บําบัด ฟนฟู 
ผูติดยาเสพติด 

 
 
ü 

  
๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

รวม ๒๒,๔๖๗,๒๗๙.๑๑ ๒๒,๔๖๗,๒๗๙.๑๑ 

 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน    มีดังน้ี 
    -  ในการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอโครงการ  พบวามีประชาชนเขารวมประชุม 

     จํานวนไมถึง  ๕๐ %  ของครัวเรอืนท้ังหมดในหมูบาน  ทําใหโครงการท่ีเสนอมาน้ัน   
     เปนโครงการท่ีมาจากความตองการของคนเพียงบางสวนเทาน้ัน  ไมครอบคลมุความ 
     ตองการของคนท้ังหมูบาน 
  -  ในการนําเสนอโครงการของหมูบาน  พบวามีการนําเสนอโครงการจํานวนมากเกินไป   
     เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เทศบาลไดรบั  ทําใหผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
     แผนอยูในเกณฑคอนขางตํ่า 
  -  จํานวนงบประมาณที่ไดรับในแตละปมีปริมาณนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกบัความ 
     จําเปนเรงดวนและความตองการความชวยเหลือของประชาชนในทองถ่ิน  ทําใหการ  
     พัฒนาเปนไปอยางลาชา 
 

ยุทธศาสตรและโครงการในป  ๒๕๕๘ 
    ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัต ิ

๑.  พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู ๗๘ ๓๑ 
๒.  สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ ๑ ๐ 
๓.  พัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคุณภาพ ๒ ๐ 
๔.  สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง ๒ ๒ 

รวม ๘๓ ๓๓ 

 
ท่ีประชุม   รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
นายอนุภาส  สินธุสอาด  มีสมาชิกทานใดจะหารือหรือมีเร่ืองท่ีจะนําเรียนหรือไม ถาไมมีขอปดประชุม
ประธานสภา ฯ   ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานคณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาล 

ตําบลทะเลทรัพยทุกทานท่ีเขาประชุมกันในวันน้ี 
 



 ๑๙

 
เลกิประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 

  

           พจนา  แกววารี      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวพจนา  แกววารี) 

    หัวหนาฝายอํานวยการ/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

                       อนุภาส  สินธุสอาด 

               (นายอนุภาส  สินธุสอาด ) 

            ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๒๐

 

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 

๔  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  วันน้ี เวลา ๑๐.๐๐ น . คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มาประชุมพรอมกัน           
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

  ผลการตรวจรายงานการประชุม มีดังน้ี 

๑) รายงานการประชมุถูกตองทกุประการ........................................................................... 

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

  ๒).......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

   

     ตุลา  ชินวงศ  ประธานกรรมการ 

          (นายตลุา  ชินวงศ)       
      รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย        

  
    

         จักรกฤษณ  มากประดิฐ  กรรมการ 

    (นายจกัรกฤษณ  มากประดิฐ) 
                                          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

   

       จารึก  ดวงเผอืก  กรรมการ 

                   (นายจารกึ  ดวงเผอืก ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลทะเลทรัพย 

 


