๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2
สานักงานเทศบาลเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายกิตติภพ ประทุม กล่าว
เชิญ นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เปิดประชุม
นายวันชัย วรพงศ์ ปลัดเทศบาล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
ท่านนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นสร้ า งสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี
พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี้ สมาชิกสภาได้เข้ามาลงชื่อเข้าประชุม และถือว่าครบองค์
ประชุมแล้วซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
จุ ดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรั ย พร้อมกล่ าวเปิดประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. 2560
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560
มีสมาชิกสมาเทศบาล ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้แจ้งการลา กับ
ผมแล้ว จานวน 2 ท่าน
1 นายสุพจน์ ดียิ่ง
2 นายมนตรี ทองเพิ่ม
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผม ขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 1
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานฯ - กระผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2560 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุม

-

รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ประธานตรวจรายงานการประชุม รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560)
เชิญครับ
นางชนิดา พิกุลพวง กรรมการตรวจรายงานฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ข้าพเจ้า นางชนิดา พิกุลพวง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เขต 2 ในฐานะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านสร้างครั้งที่ผ่านมา ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 /2560 เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
ซึง่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
และแก้ไขคาผิดตกบกพร่องของรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยความ
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 จึงรายงานให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยคาของตนหรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้วครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๔
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมขอ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ครับ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี - เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้ านสร้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ตามระเบี ย บฯ ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบ้า นสร้า ง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และจัดทารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ ผู้บริหารเทศบาล
ตาบลบ้านสร้าง และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่านโยบายได้นาสู่การปฏิบัติบรรลุผลประการใด ด้ว ย
เหตุผลใด พร้อมทั้งนาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางนามาปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศบาลตาบลบ้านสร้าง อย่า งยั่งยืน
ตลอดไป รายละเอียด ตามรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง ประจาปี 2560 ตามเอกสารที่แจกไว้ให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
การนาแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาล
ตาบลบ้านสร้าง โดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาเทศบาลประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้นถือว่า การนาแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร คือการดาเนินการ
ยังไม่ถึง ร้อยละ 50 ของโครงการที่มีอยู่ รายละเอียดดังนี้

๕
1. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาของเทศบาล ประจาปี 2560 มี
จานวนทั้งสิ้น 126 โครงการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ / ใช้เงิน นอก
งบประมาณดาเนินการ / ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ จานวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
64.29 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
3. แยกเป็นโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 45 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 55.56 ของโครงการที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ
4. อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22
5. ยังไม่สามารถดาเนินการได้ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22
ของโครงการที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ
6. โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
จานวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาเทศบาล
ซึง่ ถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า เทศบาลตาบลบ้านสร้างมีโครงการใน
แผนพัฒนา จานวน 126 โครงการ แต่สามารถดาเนินการได้เพียง 49 โครงการคิดเป็นร้อย
ละ 3.89 ของโครงการในแผนพัฒนา การนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างต่ามาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง จึงมี
ข้อแนะนาให้เทศบาลตาบลบ้านสร้าง ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ งบประมาณที่ มี อ ยู่ ข องเทศบาล และสอดคล้ อ งอั ต ราก าลั ง ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ ให้
แผนพัฒนาสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
1) การจัดทาแผนงาน / โครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลขอให้ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ ตามอ านาจหน้า ที ่ และงบประมาณรายรับ ของ
เทศบาล และสถานะการคลังของเทศบาล ซึ่งจะทาให้ผ ลการประเมิน นั้นจะได้ ไม่อยู่ใน
ระดับ ต่า และใกล้ เคียงกับความเป็นจริง รวมทั้งเพื่อให้ การดาเนินการบรรลุ เป้าหมายได้
มากกว่านี้
2) การไม่ดาเนินการตามแผนดาเนินงานค่อนข้างต่า ไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร เกิดจากอุปสรรค ในการขาดบุคลากร ระเบียบฯ ข้อบังคับ สภาวะ
แวดล้อมภายนอกองค์กร ควรตรวจสอบและเร่งดาเนินการแก้ไข เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้
การวัดผลตามตัวชี้วัดในเชิง ปริมาณและ คุณภาพ ควรระบุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
/ตัวชี้วัด ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๖
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะสอบถาม หรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับรายงานผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ประจาปี 2560
หรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มี / รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอญัตติหรืออภิปรายเรื่องอื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
ก่อนปิดประชุม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้การประชุมในวันนี้สาเร็จลุล่วง
ตามระเบียบวาระทุกประการ สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดย
ทั่วกัน ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑2.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายวันชัย วรพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ลงชื่อ
(นายสาโรส ปิ่นทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๗

