
รายงานการประชุมของสภาเทศบาลตําบลชุมโค 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1/2559 

วันที่ 17  พฤศจิกายน  2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชมุโค 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ผู้มาประชุม 

 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีระ      ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ธีระ      ปิยวัฒน์  
2 นายณุพงค์  ไทยพิทักษ ์ รองประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ณุพงค์  ไทยพิทักษ ์  
3 นายเอกวิทย์   สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เอกวิทย์   สจัจธรรม  
4 นายธงชัย    ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ธงชัย    ร่มวิเชียร  
5 นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมมิตร  อินทร์พรหม  
6 นายโกศล      ชุบคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค โกศล      ชุบคํา  
7 นายวัชรินทร์   นาคชู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค วัชรินทร์   นาคชู  
8 น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ  

   

ผู้ไม่มาประชุม 

 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายประจวบ   มิตร์วงษา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ -ไปราชการ- 
2 นายนพดล  เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค -ลา- 
3 นายกิจจา   นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค -ลา- 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเดชา      คําลี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค เดชา   คําล ี  
2 นางสาววีณา  ภูมิสุวรรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วีณา  ภูมิสุวรรณ์  
3 นายเสน่ห์      น้ําทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 11 เสน่ห์   น้ําทรพัย์  
4 นางกฤษณา   จิตร์เรืองรอง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13 กฤษณา   จิตร์เรืองรอง  
5 นางรัตนา      อินทสิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 รัตนา      อินทสิน  

 

เมื่อถงึเวลา   09.00 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว  
รายงานประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  7 คน  ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิด
ประชุม 
 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ เมื่อที่ประชุมพรอ้มแล้ว ขอสวัสดีกับสมาชิก ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟงัการประชุมทกุท่าน 
ผมขอเปิดประชุมสภาสมัย สามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2559 ก่อนที่จะเข้าวาระการ
ประชุมผมขอให้สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เขา้ร่วมรับฟังการประชุมยืนไว้
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 9 นาที 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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วันนี้เนื่องจากนายประจวบ   มติร์วงษา เลานกุารสภาเทศบาลตําบลชุมโค ติดราชการไม่สามารถ
เข้ารว่มประชุมได้ จึงจะขอมตทิีป่ระชุมสภาให้ นางสาววีณา    ภูมิสุวรรณ์ นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ทําหน้าที่เลขานกุารสภาเทศบาลตําบลชุมโค แทน  
นายประจวบ  มิตร์วงษา  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางสาววีณา  ภูมิสุวรรณ์   นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ทําหน้าทีเ่ลขานุการสภาฯ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ นางสาววีณา     ภูมิสุวรรณ์   ทําหน้าที่เลขานกุารสภาฯ จํานวน 9 เสียง 
 

ระเบยีบวาระที่ 1          เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุมทราบ 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  เรื่องที่ 1 เรือ่งผู้ว่าราชการจังหวดัชุมพรไดย้้ายมาใหม่ ซึง่เดิม

ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวดัระนอง ชื่อ นายณรงค์ พลละเอียด  และนายธนนท์   พรรพี
ภาส  ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งทีจ่ังหวดักาญจนบุรี เรือ่งที่ 2 ได้มีนายอําเภอยา้ยมาใหม่จาก
อําเภอชะอวด  จังหวดันครศรีธรรมราช  ชื่อนายพิทกัษ์ บริพิศ วันนี้เป็นวันประชุมสภาสมัย
สุดท้าย ปี 2559 และครั้งสุดท้าย เพราะสภาฯเราจะหมดวาระในวันที่ 2 ธนัวาคม ซึ่งจะได้อยู่
ต่อหรอืไม่นั้นกต็้องรอหนงัสือสั่งการ ขอขอบคณุสมาชิกทกุท่านที่ได้ทําหน้าทีข่องสมาชกิกันเต็ม
ความสามารถ โดยคํานึงถงึความถูกตอ้ง และประชาชน ซึ่งอาจจะมีหนังสือสั่งการให้เราปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  แต่ทั้งนีก้็ยงัไม่มีหนังสือสั่งการใดๆออกมา  เรื่องที่ 3 การอบรมการจดัทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ศธ 6711/380  ลงวันที่  30 
กันยายน   2559 ได้แจ้งโครงการฝึกอบรม หลักสูตร”โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อปท.รปูแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) ในระหวา่งวันที่ 2-4 
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา            

 ซึ่งทางผมในฐานะคณะกรรมการแผน ท่านนายก และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้ารว่ม
ประชุม ซึ่งได้มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายๆอย่าง ซึง่ก็คงจะต้องมาทําหน้าที่ในการจดัทาํ
แผนพัฒนากันตอ่ไป 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3  ครั้งที ่2 ขอเชิญท่านสมาชกิ 
น.ส.วิชญศ์รตุา แสงอรณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในหน้าที่ 7,8,9  ชื่อคุณณุพงศ์ ให้เปลี่ยนเปน็ ค์   และหน้าที่ 8 

นภดล  เปล่ียนจาก ภ เป็น พ 
นายธีระ    ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่ หากไม่มีแก้ไข 

ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม เห็นชอบ 7 เสยีง (นายณุพงค์  ไทยพิทกัษ์,นายเอกวิทย์  สัจจธรรม,นายธงชัย ร่มวิเชียร,
นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา,นายวัชรินทร์ นาคชู) 

 

ระเบยีบวาระที่ 3     กระทู้ถาม 
นายธีระ   ปิยวัฒน์     ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในวาระที่ 3 กระทู้ถาม ไม่มีผู้ย่ืนกระทู้ผ่านไประเบียบ

วาระที่4 
ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค วาระที่ 4 เรื่องที่ คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นเพื่อ

พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 
/ระเบียบวาระที่ 5… 
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ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องเสนอใหม่   
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่วาระที่ 5 ข้อ 5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
น.ส.วีณา  ภูมิสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 1 องค์กรจัดทําแผน  
ข้อ ๘ ให้ ผู้ บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้ วย (๑) ผู้ 
บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน 
กรรมการ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (๔) ผู้ 
ทรงคุณวุฒิที่ผู้ บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ (๕) ผู้ แทนภาคราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้ บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ (๖) 
ผู้แทนประชาคมท้ องถิ่นที่ประชาคมท้ องถิ่นคัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
หกคน กรรมการ (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ (๘) หัว
หน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าทีจ่ัดทําแผน ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) ให้ มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจ ได้ รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งก็จะ
หมดวาระอีกไม่นาน จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตัวแทนจากสภาเทศบาลเพื่อนํารายชื่อไป
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
1.1 อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

 1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตรท์ี่
สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

 1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภา 
 1.6 แผนชุมชน 

ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนาให้คํานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น 
และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการมาประกอบพิจารณาด้วย 
2. ร่วมจัดทํารา่งแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน 
4. ให้ความเหน็ชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
5. พิจารณาใหข้้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แต่งต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง 
 

/น.ส.วิชญ์ศรุตา… 
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น.ส.วิชญศ์รตุา แสงอรณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเสนอ นายสมมิตร  อินทร์พรหม  
   ผู้รับรอง นายเอกวิทย์    สัจจธรรม , นายณุพงค์  ไทยพิทกัษ ์
นายเอกวทิย ์ สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเสนอ นายธรีะ   ปิยวัฒน ์
   ผู้รับรอง นายณพุงค์  ไทยพิทกัษ์,นายวัชรินทร ์   นาคชู 
นายวัชรินทร์  นาคช ู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเสนอ นายเอกวทิย์   สัจจธรรม 
   ผู้รับรอง นายโกศล   ชุบคํา,นายธงชัย   ร่มวิเชยีร 
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกทา่นใดจะเสนออกีหรอืไม่ หากไม่มีจะถือว่า 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค ตัวแทนจากสภา 3 ท่านคือ นายธรีะ   ปิยวัฒน์,นาย
เอกวทิย์  สัจจธรรม,นายสมมิตร   อินทร์พรหม 

ที่ประชุม   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค จํานวน 3 ท่านคือ นายธีระ   ปิยวัฒน์, 
นายเอกวิทย์  สัจจธรรม,นายสมมิตร   อินทรพ์รหม 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ต่อไปเปน็วาระที่ 5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญเจ้าหน้าที ่

น.ส.วีณา  ภูมิสุวรรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

   1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

3. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ซึ่งก็จะ
หมดวาระเช่นกัน ตัวแทนจากสภาจํานวน 3 ท่าน 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง 
น.ส.วิชญศ์รตุา แสงอรณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเสนอ นายโกศล    ชุบคํา  ผู้รับรอง  

นายวัชรินทร์  นาคชู ,นายณุพงค์  ไทยพิทกัษ์ 
นายเอกวทิย ์ สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เสนอนายณุพงค์  ไทยพิทักษ์ ผู้รับรอง  

นายธงชัย  ร่มวิเชียร,นายวัชรินทร์   นาคชู 
นายสมมิตร อินทรพ์รหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเสนอ น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ ผู้รับรอง  

นายเอกวิทย์   สัจจธรรม,นายวัชรินทร์  นาคชู 
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกทา่นใดจะเสนออกีหรอืไม่ หากไม่มีจะถือว่า 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลชุมโค ตัวแทนจากสภา 3 ท่าน
คือ  นายโกศล    ชุบคํา ,นายณุพงค์  ไทยพิทักษ,์ น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ 

ที่ประชุม    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน  3 ท่าน คือ  
นายโกศล    ชุบคํา ,นายณุพงค์  ไทยพิทักษ์, น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่วาระที่ 5 ข้อ 5.3 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา ขอให้สภาเสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง เดิมมีด้วยกัน 3 ท่านคือ นาย
เอกวิทย์   สจัจธรรม, นายสมมิตร   อินทรพ์รหม, น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ  

/ขอเชิญ... 
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   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อ 
นายธงชัย   รม่วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมเสนอใหค้ณะกรรมการชุดเดิมเป็นต่อ 
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถา้ไม่มีผมจะขอมติที่

ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายเอกวิทย์   สัจจธรรม, นายสมมิตร   อินทร์พรหม, 
น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ จํานวน 7 เสียง  ให้นายเอกวิทย์   สัจจธรรม, นายสมมิตร   อินทร์พรหม, น.ส.
วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ต่อไปเปน็วาระที่ 5.4 การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชุมโค ขอเชิญเจ้าหน้าที ่

น.ส.วีณา  ภูมิสุวรรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งสภาเทศบาลตําบลชุมโคได้กําหนด สมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี 2559  อํานาจตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดังนี้       

1. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 1  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559  

                      2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2   กําหนด 30 วนั  
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2559 

                      3. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 3  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม– 30 สิงหาคม 2559 

                      4. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  กําหนด 30 วนั  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–30 พฤศจิกายน2559 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญทา่นสมาชิกได้เสนอ 
นายเอกวทิย ์ สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมขอเสนอใหก้ําหนดสมัยประชุมคงเดิม 
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอให้เลขาช่วยตรวจสอบวันที่ให้ด้วย 
น.ส.วีณา  ภูมิสุวรรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ถ้ากําหนดสมัยประชุม 4 สมัยคงเดิมกจ็ะตรงกับ 

1. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 1  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 

                      2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2   กําหนด 30 วนั  
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2560 

                      3. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 3  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม– 30 สิงหาคม 2560 

                      4. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  กําหนด 30 วนั  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–30 พฤศจิกายน2560 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ก็ตามทีท่างเลขาได้แจง้ สมาชิกท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ หากไมม่ีผมจะขอมติ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหก้ําหนดสมัยประชุมสภา จํานวน 4 สมัย 
1. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 1  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 

                      2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2   กําหนด 30 วนั  
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2560 

                      3. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 3  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม– 30 สิงหาคม 2560 

/4. สมัยประชมุ… 
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                      4. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  กําหนด 30 วนั  

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–30 พฤศจิกายน2560 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   เห็นชอบ จํานวน 7 เสียง กําหนดสมัยประชุมสภา จํานวน 4 สมัย  

1. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 1  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 

                      2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2   กําหนด 30 วนั  
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2560 

                      3. สมัยประชมุสามัญสมัยที่ 3  กําหนด 30 วัน  
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม– 30 สิงหาคม 2560 
4. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  กําหนด 30  
วันระหว่างวันที ่1 พฤศจิกายน–30 พฤศจิกายน2560 

 นายธีระ   ปยิวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ต่อไปเปน็วาระที่ 5.5 การรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ขอเชิญผู้บรหิาร 

นายเดชา   คาํล ี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค 
  ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ประจําปี 2559 

เทศบาลตําบลชุมโค ได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจดัทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป 

การวางแผน 
เทศบาลตําบลชุมโค ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่  25  
มิถุนายน   2558  โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 
2559-2561)  

2559 2560 2561 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56 107,455,000 55 135,725,000 45 112,000,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

35 2,235,000 16 1,290,000 16 1,290,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

22 6,881,739.20 9 4,394,539.20 9 4,394,539.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7  180,000    3  80,000 3 60,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว 

9  2,230,000 3 900,000 2 230,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากร 

18 3,847,000 15 3,520,000 14 3,555,000 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 147 122828739.20 101 145,909,539.20 80  121,529,539.20 
 
 

/แผนภูมิ... 
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แผนภูมิ : แสดงโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  

0 10 20 30 40 50 60

2559

2560

2561

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานการเมืองฯ

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตฯิ

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาฯ

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนภูมิ : แสดงงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 
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ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบรหิารฯ

   การจดัทาํงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตําบลชุมโค ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  30 
กันยายน  2558  โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน  52 โครงการ 
งบประมาณ 14,535,866 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร ์ จํานวนโครงการ งบประมาณตามเทศบญัญตั ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8  7,450,600 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 16 1,056,164 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 3,684,602 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 100,000 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร ์ จํานวนโครงการ งบประมาณตามเทศบญัญตั ิ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

3 280,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนา
บุคลากร 

7  1,964,500 

รวม 52 14,535,866 
การใช้จ่ายเงนิ  
เทศบาลตําบลชุมโค มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาไปแล้ว รวม  52 โครงการ  จํานวนเงิน  
14,535,866 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 39 โครงการ จํานวนเงิน 
12,589,288.17 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี ้

 

ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ.2559  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลชุมโค ได้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕8 – ๒๕60)เทศบาลตําบลชุมโคได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 
2559 ในเขตพื้นที่ โดยได้รบัความร่วมมือ  การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นทีใ่กล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณทีต่ัง้

ไว้ 
งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

หมายเหต ุ

1 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิชัยอุทิศ 
ม.6 

413,100 413,100  

2 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ยาง-หูทํานบ ม.10 

928,700 กันเงิน 928,700 ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 
 

3 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมบูรณ์
สุข 3 ม.4  

1,550,200 1,539,717  

4 
ก่อสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สาย
ซอย 17  ม.12 

1,080,000 กันเงิน  1,079,000 ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 
 

5 
ก่อสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สาย
มัสยิด-เขาบ่อน้าํ ม.7 

1,080,000 1,078,000  

6 
ก่อสรา้งผิวจราจรแคปซีล สายซอยรว่มใจ  
ม.9- ม.6 

1,389,600 กันเงิน 1,389,000 ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 
 

7 ก่อสรา้งระประปาหมู่บา้น ม.1 387,000 กันเงิน 387,000 ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

8 ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน ม.8 622,000 540,000  
รวม   8   โครงการ ดําเนินการ    8   โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ   0  โครงการ 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร…์ 
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ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณทีต่ัง้

ไว้ 

งบประมา
ณ 

ที่จ่ายจริง 
หมายเหต ุ

1 ส่งเสรมิ/พัฒนากลุ่มสินค้า OTP 50,000 49,125  
2 ส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพนวดแผนไทย 50,000 49,820  

3 ส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพปูกระเบื้อง 50,000 49,614.6
5 

 

4 สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงานด้านประสิทธิภาพการสร้าง
เครือข่ายการดูแลและติดตาม
ประเมินผลเบี้ยผู้ด้วยโอกาส 

150,000 149,600  

5 ควบคุมจํานวนและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

10,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

6 เฝ้าระวงั ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

50,000 3,910  

7 Big Cleaning Day 50,000 16,990  
8 รณรงค์คัดแยกขยะ 20,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

9 อุดหนุนกจิการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
(อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนใน
การดาํเนินงานของอาสาธารณสุขประจํา
หมู่บา้น หมู่บ้านละ 15,000 บาท) 

210,000 75,000  

10 อบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 30,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

11 อบรมการจัดทําฝ่ายชะลอน้ํา  ม.2   15,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

12 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่  

25,000 11,985  

13 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

50,000 42,265  

14 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

25,000 22,365  

15 จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

171,164 60,400  

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

16 อบรมและศึกษาดูงานสมาชิก อปพร. 100,000 99,800  
รวม   16   โครงการ ดําเนินการ    12   โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ   4  

โครงการ 
1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ   150,000 123,685  
2 ส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ 20,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

3 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 10,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

4 อาหารเสริม(นม)   
(เด็กปฐมวัยและนักเรียน สพฐ.) 

1,675,202 1,493,76
7.76 

 

5 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,254,400 840,080  

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจํา
ตําบล 

30,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

 
/ยุทธศาสตร…์ 
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ยุทธศาสตร ์ ที ่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

หมายเหต ุ

7 เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา อบจ.คัพ 50,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

8 อบรมให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติด 30,000 28,800  
9 แข่งขันกีฬาชุมโคคัพ 200,000 165,840  

10 จัดงานประเพณีวัดถ้ําเขาพลู ม.3 50,000 50,000  
11 จัดงานประเพณีลอยกระทง 60,000 59,700  
12 จัดงานวันเข้าพรรษา 30,000 24,450  
13 จัดงานวันสงกรานต์ 80,000 13,500  
14 อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม 

ม.7 
15,000 15,000  

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของศาสนาอิสลาม ม.7 

30,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

รวม   15   โครงการ ดําเนินการ    10    โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ   5  โครงการ 
1 ถนนสวยด้วยมือเรา(ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง) 
30,000 29,604  

2 ปลูกป่าชายเลน 50,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 3 ปลูกป่าถาวร 20,000 17,550  

รวม   3    โครงการ ดําเนินการ    2     โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ   1   โครงการ 
1  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 30,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

2 อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ   50,000 48,120  
5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพและ
การท่องเที่ยว 

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตําบล 
ชุมโค 

200,000 200,000  

รวม   3    โครงการ ดําเนินการ    2     โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ   1   โครงการ 
1 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
100,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

2 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เทศบาล 

300,000 196,300  

3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  

100,000 0 ไม่ได้ดําเนินการ 

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน 119,100 87,740  
5 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 480,000 344,359.

76 
 

6 ปรับปรุงอาคาร อปพร.  465,400 กันเงิน 
465,400 

ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร 

7 ปรับปรุงอาคารสาํนักงานเทศบาลตําบล 
ชุมโค 

400,000 กันเงิน 
400,000 

ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

รวม   7     โครงการ ดําเนินการ    5     โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ   2   โครงการ 

รวมทุกยุทธศาสตร์ ดําเนินการ  39 โครงการ ไม่ได้ดําเนินการ  13 โครงการ 
 
 
 

/สรุปการใช้งบประมาณ… 
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สรุปการใช้งบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ 
   1. งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี     12,589,288.17 บาท 
   2. งบประมาณจากเงินสะสม        2,582,000  บาท 
   3. งบประมาณจากเงินทุนสํารองเงินสะสม      0.00   บาท 
   4. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    4,424,644.85   บาท 
   5. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  1,070,800  บาท 
   รวมทั้งสิ้น    20,666,733.02  บาท 
    

ตาราง สรุปการประเมินผลการดําเนินโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร ์
จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คดิเปน็
ร้อยละ 

งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

คดิเปน็
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 8    8  100   8,066,900 7,355,517 91.19 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

16 12 75 1,196,164 629,874.65 52.66 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15 10 66.67 755,000 2,814,822.76 100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 3 100 100,000 47,154 47.16 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

3  2 66.67 280,000 248,120 88.62 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร 
และการพัฒนาบุคลากร 

7  

 
 

7  100 1,964,500 1,496,799.76 76.04 

รวม 52 42 80.77 12,362,564  12,592,288.17  
 

สาเหตุที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ จํานวน  10  โครงการ มีดังต่อไปนี้ 
1. ความไม่พร้อมของบุคลากรผู้ดําเนินการ ทักษะทางวิชาการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก 
3. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีจํานวนมาก 
4. ความไม่พร้อมของชุมชน และพ้ืนที่ท่ีดําเนินการ 
5. ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดเวลา 
6. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับงาน 

 
/การประเมินผล… 
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การประเมินผล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดทําโครงการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  โดย
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรฐัวิสาหกิจในเขต
เทศบาลตําบลชุมโค ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม 
(ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
2. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโค จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
(ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ของเทศบาลตําบลชุมโค ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว 
6) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม (แบบ3/2) 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลกลุม่ตัวอย่างจากคณะผู้นําชุมชน 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกจิในเขตเทศบาลตําบลชุมโค จํานวน 110 ราย 
และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 
ตุลาคม  2559  
โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจใน
เรื่องเกี่ยวกับ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

/ความพึงพอใจ… 
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ความพึงพอใจต่อผลดาํเนินงานของเทศบาลตําบลชุมโคในภาพรวม 
แสดงจาํนวน (ความถี่)และร้อยละของระดบัความพงึพอใจต่อผลดาํเนินงานในภาพรวม 

 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 

ความพึงพอใจ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 65 59.09 24 21.82 21 19.09 110 100 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 52 47.28 21 19.09 37 33.64 110 100 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29 26.37 59 53.64 22 20 110 100 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 37 33.64 46 41.82 27 24.55 110 100 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 21 19.09 54 49.09 35 31.82 110 100 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 27 24.55 64 59.09 19 17.28 110 100 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

21 19.09 69 62.73 20 18.19 110 100 

8. การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18 16.37 63 57.28 29 26.37 110 100 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 21 19.09 72 62.46 17 15.46 110 100 

ค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจในภาพรวม 27 24.55 62 56.94 21 19.09 110 100 
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เมื่อพิจารณาการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค 
สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ 2559 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 57 พอใจการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลชุมโคในภารวมโดยมีสัดส่วนในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 59 และพอใจในประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 62 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม  
แต่เมื่อพิจารณารวมในส่วนของความพึงใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพอใจและ
พอใจมากและคิดเป็นร้อยละ 81.49 ซึ่งถือว่าประชาชนพอใจต่อการดําเนินงานใน
ภาพรวมของเทศบาลตําบลชุมโคในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในเรื่องการ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จึงแจ้งให้สภาเทศบาลตําบลชุมโคทราบ 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม ่ 
นายธงชัย   รม่วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค หากผมถามทางประธานสภาตอบได้หรือไม่ถ้าตอบ

ได้ผมจะถาม 
นายณพุงค์  ไทยพทิกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมจะสอบถามในส่วนของโครงการที่ได้รับการอนุมัติไป

แล้ว  มีหลายๆโครงการไม่ได้ดําเนินการ เช่นโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของศาสนาอิสลาม ม.7  ปรบัปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ในเขตตําบลชุมโค ซึ่งคิดว่าคง
ทําได้ไม่ยาก แต่ทําไมถึงไม่ได้ดําเนินการ 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญผู้บริหาร 
นายเดชา   คาํล ี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ที่ทางสมาชกิได้สอบถามมาว่าหลายโครงการทําไมถึง

ไม่ได้ดําเนินการ ก็จะขอตอบในภาพรวมว่าทุกโครงการก็มีอุปสรรคของโครงการนั้น 
อย่างเช่นโครงการที่สนับสนนุมัสยิดก็ไม่ได้ดําเนินการเพราะทาง สตง.แจ้งว่าทาง
เทศบาลไม่สามารถอุดหนุนเงินให้มัสยิดได้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวจะขออนุญาตให้ทาง
หัวหน้าสํานักเป็นผู้ตอบว่าทําไมถึงไม่ได้ดําเนินการ 

นายสยาม   สมบตัทิอง หัวหน้าสํานักปลัด  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวงบประมาณที่ต้ังไว้ 30,000 บาท 
เราหาผู้รับจ้างไม่ได้เพราะข้อจํากัดในส่วนของงบประมาณ ซึ่งหากเราจะดําเนินการ
ปรับปรุงห้องน้ําหรือจะดําเนินการใดๆไม่ได้ ส่วนของมัสยิด สตง.ได้ทักท้วงในลักษณะ
ที่ว่าเป็นกิจของศาสนาอิสลามที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งไม่เป็นประเพณี เทียบกับ
เทศกาลของจีน คือถือศีลกินเจ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ไม่ถือว่าเป็นประเพณี   

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ จริงๆแล้วการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนานั้นได้ผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาแล้ว 
และนายกจะต้องนําเข้าสภาเพ่ือแจ้งให้สภารับทราบ ซึ่งทางผู้บริหารไม่ค่อยให้
ความสําคัญต่อสภาเท่าไร หากท่านสมาชิกไม่มีอะไรจะซักถามผมจะผ่านไปยังระเบียบ
วาระที่ 6 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ซึ่งในแต่ละวาระนั้น

ถือว่ามีความสําคัญ ซึ่งท่านจะต้องทําหน้าของสมาชิกสภา ขอเชิญท่านสมาชิก 
 

/นายเอกวิทย์… 
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นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค คือต้องการจะทราบว่าโครงการที่สภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม  และโครงการที่มีอยู่ในเทศบาลบัญญัติไม่ทราบว่าได้ดําเนินการเสร็จส้ินไปแล้วกี่
โครงการ และโครงการที่ไม่ประสบผลสําเร็จกี่โครงการ ขอทราบผลการดําเนินงาน 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญทางผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิก 
นายเดชา   คําลี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค  สําหรับโครงการที่ทางสภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กไ็ด้

ดําเนินการไปทุกโครงการ บางโครงการก็มีติดขัดบ้าง ซ่ึงผู้รับจ้างไม่เข้าดําเนินการ ซ่ึง
ตอนนี้ได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทําหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างแล้ว ในส่วนของโครงการด้าน
นํ้ากําลังดําเนินการอยู ่

นายโกศล ชุบคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ต้องการทราบว่าถนนสายคลองวังช้าง-ดอนทราย ได้
ดําเนินการหรือไม่ ถนนอยู่ในหมู่ที่ 10 

นายเดชา    คําลี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ถนนสายวังช้าง-ดอนทราย มีปัญหาเรื่องเอกสารการ
ประชาคม ระหว่างลาดยางกับคอนกรีต ซ่ึงตอนนี้กําลังแก้ไขว่าจะทําได้หรือไม่ได้ 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ทางรองนายกได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ คาดว่าประชุมครั้ง

ต่อไปคงได้รับรายงานว่าทุกโครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ส่วนที่ท่านโกศล ชุบคําได้
สอบถามเมื่อสักครู่ว่าจะได้ทาํหรือไม่ อาจจะมีปัญหาจากแผนประชาคมที่ว่า ถนนลาดยาง 
ซ่ึงจริงๆแล้วก็ไม่ยากผมว่ามันผิดตั้งแต่การจัดทําแผนแล้ว หากใส่มาให้กว้างก็สามารถที่จะ
กระทําได้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ทางเทศบาลจะจัดรถไปสักการะพระบรมศพ ไม่ทราบ
ทางเทศบาลได้วางรูปแบบไว้อย่างไรบ้าง ตามที่เทศบาลจะดําเนินการจัดเอง ซ่ึงไม่เกี่ยวกับ
ทางจังหวัด 

นายเดชา    คําลี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค เรื่องที่ทางเทศบาลจะจัดทําโครงการสักการะพระบรมศพ 
จะมีอยู่ว่าเราจะดําเนินการเองหรอือุดหนุนให้กับทางจังหวัด ซ่ึงในการเดินทางทางนายกได้
พิจารณาแล้วว่าจะให้ทางผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ชมรม เดินทางไปโดยการจัดสัดส่วน ซ่ึงนโยบาย
ของท่านผู้ว่าเน้นคนที่ด้อยโอกาส และคนที่คาดว่าจะไปด้วยตนเองไม่ได้ ต้องการให้เข้าร่วม
โครงการนี้ไม่ให้เป็น สท. ญาติ สท. รองนายก ญาติรองนายก เค้าเน้นมาไม่ต้องการให้
บุคคลเหล่าน้ีไป ต้องการให้ผู้ด้อยโอกาสไปและที่ไปเองไม่ได้ ซ่ึงในตอนนี้กําลังพิจารณาว่า
จะนําเงินส่วนไหนดําเนินการ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายณุพงค์  ไทยพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ทางรองนายกแจ้งว่าท่านเน้นว่าไม่ให้เป็น สท. ญาติ 
สท. รองนายก ญาติรองนายก ไปกับโครงการนี้ ขอดูคําส่ัง 

นายเดชา    คําลี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ตอบคําถามที่ทางณุพงค์ถามนะครับ คือไม่มีเป็นคําส่ัง 
เพียงแค่ขอความร่วมมือในการดําเนินการ ซ่ึงเราจะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการตามนั้นก็
ได้ ไม่มีเป็นหนังสือคําส่ัง 

นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ฟังจากท่านรองนายกแล้ว จะนําประชาชนไปแค่ 1 คัน 
จํานวน 45 คน ใช่หรือไม่ แต่ในตําบลชุมโคเรามีประชากรหมื่นกว่าคน น่าจะดําเนินการให้
หมู่ละ 1 คัน จะได้ทั่วถึง 

น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมุโค ตามที่คุณเอกวิทย์เสนอมาว่าหมู่ละ 1 คัน ถือว่าเป็น
ความคิดที่ดี แต่ในส่วนของหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 ขอสละสิทธ์ิ เพราะทางหมู่บ้านจะดําเนินการ
ไปกันเอง 2 คัน ค่ารถเสียกันเองคนละ 700 บาท ในส่วนที่ทางเทศบาลจะจัดคาราวานไป
น้ันหรือว่าเป็นความคิดที่ดี ซ่ึงใครเอารถกระบะไปก็จะได้นําผลไม้ ผักไปทําบุญด้วย 
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นายณพุงค์  ไทยพทิกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอทราบโครงการที่ทางผู้บริหารได้ขอสภากันเงินไว้ ได้
ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และทางสภาได้อนุมัติกันเงินไว้ทั้งหมดกี่โครงการ 

นายเดชา    คาํล ี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค  ขอแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบก่อนนะว่าข้อซักถามข้อไหนที่
สามารถตอบได้ ก็จะทําการตอบให้ สิ่งไหนตอบไม่ได้ก็จะนําเรียนไปยังท่านนายกเพื่อ
ตอบให้สมาชิกทราบภายหลัง สําหรับการขดุลอกห้วยตาคลุ้ยคงจะดําเนินการไมไ่ด้ 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ฟังแล้วการตอบข้อซักถามของทางผู้บริหาร มันคนละ
ทิศคนละทางกบัคําถามที่ทางสมาชิกเป็นผู้ถาม ถามเรื่องการกันเงิน ตอบการจ่ายขาด
เงินสะสม ซึ่งทางผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญต่อการประชุมสภา สภามีหนา้ที่อนุมัติ
งบประมาณ ให้ทางผู้บริหารไปดําเนินการ ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะสอบถาม ฉะนั้น
ขอให้ทางผู้บรหิารได้จัดเตรียมข้อมูลก่อนเขา้ประชุมสภาด้วย เพื่อจะได้ตอบข้อซักถาม
กับสมาชิก เพราะพี่น้องประชาชนรอฟังคาํตอบจากพวกเราอยู่ ซึ่งเห็นว่าถ้าอยู่แบบนี้ก็
จะตอบคนละทิศคนละทางอีก  
ผมขอปิดประชุม และให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะ ถือสอบถามกับสภา ผู้บริหาร 

   ขอเชิญครับ 
นายสุนทร   ธรรมเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 9 มีเรื่องที่จะเสนอแนะต่อที่ประชุมสภา อยู่ด้วยกัน 5 เรื่อง 

1.ขอให้เปลี่ยนผ้าที่ผูกไว้ในห้องประชุมสภา ให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วย เพราะใครไปใครมา
จะมองไม่ดี  2. หมู่ที่ 9 จะมผี้าป่ากองทุนแม่ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว 
3. ไฟแสงสว่างให้รีบดําเนินการแก้ไข ก่อนที่ถึงปีใหม่ เพราะขณะนี้ได้ดับเกือบทุกจุด
แล้ว 4. การถวายอาลัยทางหมู่บ้านคงมีศักยภาพที่จะไปเองได้ 5. ขอขอบคุณสภาฯใน
การอนุมัติถนนสายร่วมใจพฒันา ม.6-ม.9 ซึ่งได้ดําเนินการแล้ว 50 % ขอขอบคุณ 

นางกฤษณา  จิตรเ์รืองรอง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13  ขอฝากทั้งสภาและทางผู้บริหาร ในการให้คําแนะนาํอะไร ทั้งใน
พ้ืนที่หมู่บ้านหรือที่สํานักงานเทศบาล ให้เป็นไปในทางบวก การทํางานมันอึมครึม ให้
แนะนําให้ถูกหลักเกณฑ์ ในการตอบคําตามต่างๆไม่มีความชัดเจน ซึ่งปัจจุบันชาวบ้าน
บอกว่าสภาบอกอย่างนั้น นายกบอกอย่างนี้ ซึ่งมันงงไม่รู้เรือ่งไหนคือเรื่องจริง การพูด
อะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก ประธาน นายก ขอใหแ้นะนําให้มันถกูหลักเกณฑ์ 
อย่างโครงการจัดอบรมจริยธรรมของศาสนาอิสลาม พอได้งบประมาณไป ทางโน้นก็ปิด
ก้ันว่าดําเนินการไม่ได้ จะขอเอาไปปูกระเบื้อง บอกไม่ได้ แต่เค้าบอกว่าถามนายกแล้ว
เอาไปดําเนินการอย่างไรก็ได้ ไปถามประธานระแล้ว ประธานระบอกว่าตอนนี้ไม่เอาไป
ใช้หมดแล้วหรอ มันอึดอัด ขอให้ช้ีแจงให้เขาเข้าใจด้วยว่างบประมาณมันมาอย่างไร จะ
พูดจริงหรือไม่จริงก็เขาบอกกับดิฉันไว้อย่างนั้น 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอให้ท่านผูใ้หญ่พักสักครู่ จะให้ทางเจ้าหน้าที่ช้ีแจง
เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณ ผมไมแ่น่ใจว่าจะใช้เรื่องงบการอบรมจริยธรรมใช่หรือไม ่
จะให้ทางเจ้าหน้าที่ช้ีแจง 

น.ส.วีณา   ภมิูสุวรรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจง ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ โครงการ
อบรมจริยธรรมเป็นโครงการที่ทางหมู่บ้านเขียนขึ้นมา โดยที่เราพิจารณาอุดหนุนให้
เนื่องจาก การอบรมจริยธรรมนั้นทางเทศบาลไม่สามารถดําเนินการเองได้เพราะเราไม่
เข้าใจถึงหลักของศาสนา การใช้งบประมาณหากไม่ดําเนินการตามที่เขียนมาในโครงการ
จะนําเงินโครงการในส่วนนี้ไปดําเนินการในส่วนอื่นไม่ได้ สมมุติว่าเขียนโครงการ
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้ แต่กลับนําเงินนี้ไปดําเนินการปูกระเบื้อง ถือว่าผิด 
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วัตถุประสงค์ สตง.เรียกเงินคืน ในส่วนของงานประเพณีก็เหมือนกับที่ทางท่านหัวหน้า
สํานักได้ช้ีแจงไปเมื่อสักครู่ในการจัดอบรม ทางสตง.จะถามมาเลยว่าทางเทศบาล
สามารถดําเนินการเองได้หรือไม่ แต่ทีใ่ห้ทางหมู่บ้านดําเนินการเพราะในส่วนของทาง
เจ้าหน้าที่ ผู้บรหิาร หรือทางสภา ไม่มีความรูเ้กี่ยวกับหลักเกณฑ์ของทางศาสนา จึง
จําเป็นจะให้ทางหมู่บ้านนําไปดําเนินการ ซึ่งหากทางหมู่บ้านนําเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่น 
ทางหมู่บ้านชี้แจงกับทางเทศบาลไม่ได้ หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของ สตง.ได้ ทาง
หมู่บ้านจะต้องนําเงินมาคืน สําหรับงานประเพณีของศาสนาอิสลามนั้น ก็ได้รับการท้วง
ติงจาก สตง.ว่าเป็นกิจกรรมที่ทางศาสนาอิสลามจะต้องปฏิบัติ ก็เหมือนการถือศีลกินเจ
ของประชาชนเชื้อสายจีน จึงไม่เป็นงานประเพณี และไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของทาง
เทศบาล 

นางกฤษณา  จิตรเ์รืองรอง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13 เข้าใจทีท่างเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจง แต่ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เค้าบอกว่า
นายกบอกอย่างนั้น ประธานระบอกอย่างนี้ มันอึดอัดมันทํางานลําบาก 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านผู้ใหญ่ต่อไปไม่ต้องอึดอัด ใครพูดอะไรเชิญเข้ามา
ประชุมสภา จะได้เจอทั้งทางสภาและทางผูบ้ริหาร จะได้รับความชัดเจน ผมมั่นใจว่าผม
ไม่เคยพูดว่าเอางบประมาณไปใช้หมดแล้ว ซึ่งท่านได้กล่าวหาแรง 

นางกฤษณา  จิตรเ์รืองรอง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13 ดิฉนัไม่ได้พูด แต่เล่าใหฟั้งว่าเขามาพูดแบบนี้  
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ต่อไปก็ขอให้ผูใ้หญ่พาคนที่พูดมาด้วยเพื่อจะได้รับฟัง

คําช้ีแจงทางทางสภา ผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ ว่าสิ่งไหนทําได้ สิ่งไหนทาํไม่ได้ เพราะ
หากไม่ดําเนินการให้ถูกต้องก็จะโดนเรียกเงินคืน และจะมีอาญาตามหลังมาด้วยสําหรับ
การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ขอเชิญท่านผู้ใหญ่หมู่ที ่11 

นายเสนห่์   น้าํทรพัย ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 11  วันนี้ก็มี 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ 1 การใช้รถไปเอาน้ําที่สระวัด
เอราวัณ เจ้าอาวาทโทรหาผมให้มาดูรถเทศบาลไปเอาน้ําที่สระทําให้บันไดปูนเสียหาย 
ซึ่งผมก็ได้ถ่ายรูปลงในช่องของตําบลชุมโคน่าอยู่ ผู้บริหารคือนายกมีคําพูดว่าผมจะออก
คําสั่งไม่ให้เทศบาลไปรบกวนกับวัดเอราวัณอีก ซึ่งดังไปถึงอําเภอ ทางอําเภอได้สอบถาม
ว่ามีปัญหาอะไร ซึ่งผมก็ตอบไปว่าไม่มีอะไร นายกแกตอบผดิไปนิดแทนที่จะให้ทางช่าง
เข้าไปดูแล แต่กลับออกคําสั่งไม่ให้ไปรบกวน ยุ่งเกี่ยวกับวัดเอราวัณ เรื่องที่ 2 ฝาก
ผู้บริหารในเรื่องของถนนหนทางแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้งถนนลูกรังและถนนลาดยาง 
อยากจะให้ผู้บริหารตั้งงบประมาณซ่อมแซมบ้าง ในหมู่ของผมก็มีพังทาง สท.โกศลก็เข้า
ไปพัฒนาทํากันมาตั้งแต่วันที่ 5-10 เฉพาะถนนลาดยางหมดปูนไป 20 กระสอบ ให้รบั
การบริจาคจากประชาชนขอฝากไว้ด้วย 

นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มผีม
ขอปิดประชุม 

 
ปดิประชุม เวลา 13.30 น. 
 

ลงชื่อ                                 ผูจ้ดรายงานการประชุม 
       (นางสาววีณา    ภูมสิุวรรณ์) 

                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทําหน้าที่ 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชุมโค 

/ลงชื่อ… 



-18- 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานฯ         ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานฯ 
      (นายสมมติร    อินทร์พรหม)                                  (นายเอกวิทย์    สัจจธรรม) 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เขต 2 
 
ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานฯ          
      (น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เขต 2   
  

ลงชื่อ                                 
                   (นายธีระ      ปิยะวัฒน์) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลายมือชื่อผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตาํบลชุมโค 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1/2560 

วันที่ 2  มีนาคม  2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชมุโค 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ผู้มาประชุม 

 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีระ      ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
2 นายณุพงค์  ไทยพิทักษ ์ รองประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
3 นายเอกวิทย์   สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
4 นายธงชัย    ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
5 นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
6 นายโกศล      ชุบคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
7 น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
8 นายนพดล  เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค   
9 นายกิจจา   นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค   

10 นายประจวบ   มิตร์วงษา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   
   
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 



 
 
 

 
 


