
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกรดู 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕63 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 **********************  

ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายอภิชาติ  เพชรจ าเริญ ประธานสภาฯ อภิชาติ  เพชรจ าเริญ 
๒ นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน รองประธานสภาฯ วิสุทธิ์  พัฒน์จีน 
๓ นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สมโชค  สังฆ์ส าราญ 
๔ นายสุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ 
๕ นางลัดดาวรรณ  เพชรคุต สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ลัดดาวรรณ  เพชรคุต 
๖ นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ธนูศักดิ์  แพเพชรทอง 
๗ นายสหัส  จันทร์เพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สหัส  จันทร์เพ็ง 
๘ นายสายัณห์  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สายัณห์  เมืองข า 
๙ นายประยงค์   เพชรหนู สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ประยงค์   เพชรหนู 

๑๐ นายสันติ  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สันติ  เมืองข า 
๑๑ นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ส าราญ  จันทร์ภูชงค์ 
12 นางสาวอารมย์  สุวรรณประเสริฐ เลขานุการสภาฯ อารมย์  สุวรรณประเสริฐ 

    

ผู้ไม่มาประชุม                    –ไม่ม–ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายโกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีต าบลกรูด โกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ 
๒ นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ รองนายกเทศมนตรีฯ ยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ 
3 นายสมศักดิ์  ทองเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมศักดิ์  ทองเกตุ 
4 ร.ต.ท.สุวิทย์  คงสมาน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวิทย์  คงสมาน 
5 นางสาวปัทมา  หมื่นสุนทร ผู้อ านวยการกองคลัง ปัทมา  หมื่นสุนทร 
6 นายเชิงชาย   สมุทร์เก่า ผู้อ านวยการกองช่าง เชิงชาย  สมุทร์เก่า 
7 นายสุวิทย์  กาญจนวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด สุวิทย์  กาญจนวงศ์ 
8 นางสาวจิราวรรณ  กลับวิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิราวรรณ  กลับวิลา 
9 นางสาวเยาวภา  นวเลิศปัญญา นักวิขาการสาธารณสุข เยาวภา  นวเลิศปัญญา 

10 นางสาวพัชรี  เพ็ชรอาวุธ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พัชรี  เพ็ชรอาวุธ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   

เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นางสาวอารมย์  สุวรรณประเสริฐ  ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูดเข้าท่ีประชุม  ตรวจสอบผู้เข้าประชุม มีสมาชิกสภาฯเข้าประชุม  จ านวน  ๑1  คน  ครบ
องค์ประชุม  นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ  เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว นายอภิชาติ เพ็ชรจ าเริญ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด กล่าวเปิดประชุม ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  

ระเบียบวาระที่  1        เร่ือง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ    อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา 
๒๔  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกรูด  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ /๒๕63      วันท่ี  27  
กุมภาพันธ์  ๒๕63  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูดแห่งนี้  และมีวาระการประชุม ดังนี้  

    

                               1.๑ เร่ืองรายงานสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลกรูด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
ประธานสภาฯ   เชิญฝุายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องน าเรียน ช้ีแจงรายละเอียด 
นายยงยุทธ สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ ช้ีแจงว่า ได้รับข้อมูลสถานะการเงินการคลังเทศบาลต าบลกรูด จากนักวิชาการเงินและ
บัญชี กองคลังเทศบาลต าบลกรูด และได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง รายละเอียดดังนี้    

สรุปสถานการณ์ การเงนิการคลัง   ณ 31 มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดษิฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

 
1.รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   2562 
 ปีงบประมาณ 2562  มีรายรับทัง้สิน้   52,884,424.65  บาท 

                                           มีรายจา่ย           48,623,876,79             บาท 

 หกั  เข้าเงินทนุส ารองเงินสะสม  15 %        639,082.18              บาท 

 ยอดรายรับจริงสงูกวา่รายจ่ายจริงเข้าเงินสะสม    3,621,465.68             บาท 

 
2.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง  ณ วนัที่   31  มกราคม  2563  
 ประมาณการรายรับท่ีตัง้ไว้    63,000,000.00            บาท 

 รายรับจริง      18,108,468.08             บาท 

 รายจ่ายจริง                             11,438,947.92             บาท 

 รายรับสงูกวา่รายจ่าย                   6,669,520.16             บาท 
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3.รายงานสถานะการเงิน ณ  วนัที่  31  มกราคม  2563 
 เงินสะสม      23,586,726.39             บาท 

 เงินทนุส ารองเงินสะสม     27,525,091.67             บาท 

……… 
 
 

สถานะการเงนิการคลัง  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ณ  วันที่  31  มกราคม  2563 

เทศบาลต าบลกรูด 
อ าเภอกาญจนดษิฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

................................................ 
1.สถานะการคลัง 

  1.1  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

         1.1.1  เงินฝากธนาคาร     64,829,707.74   บาท 

         1.1.2  เงินสะสม                                        23,586,726.39   บาท    
  1.1.3  ทนุส ารองเงินสะสม     27,525,091.67   บาท  

  1.1.4  รายการที่ได้กนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 12โครงการ รวม 11,186,102.32 บ 

 
2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

(1)  รายรับจริง  จ านวน              18,108,468.08         บาท ดังนี ้

หมวดภาษีอากร            221,044.50           บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ            69,949.80           บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           200,000.00           บาท 

หมวดภาษีจดัสรร                   8,521,825.90           บาท 

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป        9,095,647.88           บาท 

หมวดเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ                                                   -                  บาท 

(2) รายจ่ายจริง  จ านวน                11,438,947.92       บาท ดังนี ้

งบกลาง            4,769,431.00 บาท 

งบบุคลากร           3,751,500.00 บาท 

งบด าเนินงาน           1,528,016.92 บาท 

งบลงทนุ                        -                บาท 
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งบรายจ่ายอ่ืน                        -                บาท 

งบเงินอุดหนนุ           1,390,000.00         บาท 

            รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     -                บาท 

            รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ                                    -                บาท 

ดังนั้นจึงรายงานเพื่อทราบ 

 
  1.2  เร่ืองการจัดงานรดน้ าผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2563  
                           งานวันกตัญญู (รดน้ าผู้สูงอายุ) วันท่ี 12 เมษายน 2563 

นายยงยุทธ สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ ได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง  ดังนี้ 
                   ด้วยเทศบาลต าบลกรูดจะด าเนินการจัดโครงการรดน้ าผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2563 ใน
วันท่ี 12 เมษายน 2563 เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้ลูกหลาน เด็กและเยาวชน ได้รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรม  ส าหรับก าหนดการในการจัดกิจกรรม นักวิชาการศึกษา งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง   
 

1.3 การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ประจ าปี 2564 
นายยงยุทธ สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ ได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง  ดังนี้ 
 

 ลงทะเบียนรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2562  และ เดือนมกราคม–กันยายน 2563 
************************************************* 

 
เทศบาลต าบลกรูด  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุท่ีมี  อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  2564  นับจนถึงวันท่ี  1  กันยายน  2564 
(เกิดก่อนวันท่ี  2  กันยายน  2504) ท่ีมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีภูมิล าเนาในเขตพื้นท่ีแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ท่ีได้ย้ายทะเบียน
บ้านมาใหม่ก่อนส้ินเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ท่ีประสงค์จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจ านงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือน
พฤศจิกายน 2562  และเดือนมกราคม  2563 – เดือนกันยายน  2563  ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค า
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามท่ีราชการก าหนด  ณ นักพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลกรูด  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมส าเนา) พร้อมส าเนา 

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท่ีเป็นปัจจุบัน) พร้อมส าเนา 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร /ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ  
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(ธนาคาร ธกส. สาขากรูด) หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบ 
(เอกสารต้องรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับท้ังผู้สูงอายุและผู้รับมอบส าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ) 

          ยื่นลงทะเบียนได้  ณ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  โทร 077 - 297189 
 

 การรับลงทะเบียนคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลกรูด  ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินเบ้ียความพิการ  จะต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียความพิการ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกรูดตามทะเบียนบ้าน 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือสถานสงเคราะห์ของเอกชนท่ีได้รับ

เงินอุดหนุนส่วนใหญ่จากรัฐ  หรือถูกขังอยู่ในเรือนจ า 
ขั้นตอนในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ 
1. บัตรประจ าตัวคนพิการฉบับจริง  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขากรูด  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา  

จ านวน  1  ฉบับ   
ส าหรับคนพิการที่ยังไม่ได้ท าบัตรคนพิการ 
ยื่นแบบค าขอท าบัตรคนพิการ  ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้  
1. ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ              
      ฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชน  ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
4. ภาพถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป 

 
ในกรณีท่ีคนพิการไม่สามารถยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์คน

ไร้เสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถให้บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดท่ี
ได้รับดูแลหรืออุปการะคนพิการยื่นค าขอนั้นแทนก็ได้ 
ยื่นลงทะเบียนได้ ณ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกรูด  โทร  077-297189 
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            1.4 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี 2563 
นายยงยุทธ สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ ได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง  ดังนี้ 
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ได้แก่ หญิงต้ังครรภ์ หรือมารดาเด็กแรกเกิดท่ีมี
สัญชาติไทย   เด็กท่ีเกิดต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 – 30  กันยายน 2563  ซึ่งเด็กแต่ละคนจะได้รับการดูแลจนถึงอายุ  6  ปี 
ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว  หรือเบี้ยความพิการ  หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม  ท้ังนี้  
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเล้ียงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือเอกชน  

“ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดาหรือบุคคลอื่น  ซึ่งรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเล้ียงดูอย่างบุตร  โดยเด็กแรก
เกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วย 

“ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย” หมายถึง ครัวเรือนเด็กแรกเกิดท่ีมีรายได้รวมเฉล่ียไม่เกิน  100 ,000  บาท ต่อคน ต่อปี 
ท้ังนี้ให้นับรวมรายได้ในรอบปีของสมาชิกทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า180วันในรอบป่ีท่ีผ่านมา 

 
เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
4. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 
5. ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าท่ี 1) 
6. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ท่ีจะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
    (ธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคารออมสิน  หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 
7. หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน(ของทุกคนท่ีมีรายได้ประจ าเป็นสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานบริษัท) 
8.  ส าเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนท่ี 1 
และผู้รับรองคนท่ี 2 
 

การรับรองสถานะครัวเรือนยากจน   ให้เป็นไปตามแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

โดยมีผู้รับรอง 2 คน  ดังนี้ 
 ผู้รับรองคนท่ี 1  : ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  เป็นผู้รับรอง 
 ผู้รับรองคนท่ี 2 : ให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้รับรองสามารถขอรับเอกสาร (ดร.01/ดร.02)  และลงทะเบียนได้ท่ี
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด เทศบาลต าบลกรูด 077-297189 
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                            1.5 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
ประธานสภาฯ   เชิญฝุายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องน าเรียน ช้ีแจงรายละเอียด 
นายยงยุทธ สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ ช้ีแจงว่า ได้รับข้อมูลจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลต าบลกรูด
และได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง รายละเอียดดังนี้ 
   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

          ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

          ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ตามเอกสารที่แจก
แก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูดเพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยรายละเอียดพอสรุปโดยสังเขปดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ(ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป ี

บรรจุในเทศบัญญัติ/ 
จ่ายขาดเงินสะสม/

และไม่ใช้งบประมาณ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

38 30 24.00 

    1.1 แผนงานการศึกษา 21 19 15.20 
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

17 11 
8.80 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 10 8.00 
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 32 10 8.00 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพ
ชีวิต สังคมและชุมชน 

22 20 16.00 

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 5 4.00 
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2 1.60 
    3.3 แผนงานงบกลาง 4 4 3.20 
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 6 5 4.00 



 

    3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 4 3.20 

 
จากตาราง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ สรุปดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการท้ังหมดท่ี

บรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  38 โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  30 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  24.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มี
ท้ังหมด  32  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
8.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุ
ไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  22  โครงการ  น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  20  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  16.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเท่ียว จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   
มีท้ังหมด  8  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
4.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 
2562   มีท้ังหมด  1  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน     1  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  0.80 ของโครงการท้ังหมด 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป ี

บรรจุในเทศบัญญัติ/ 
จ่ายขาดเงินสะสม/

และไม่ใช้งบประมาณ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการ
ท่องเท่ียว 

8 5 4.00 

     4.1 แผนงานการเกษตร 4 2 1.60 
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0 0.00 
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3 2.40 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้ม 

1 1 0.80 

    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1 0.80 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 24 15 12.00 
     6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 24 15 12.00 

รวมทั้งสิ้น 125 81 64.80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  24  

โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  12.00 ของ
โครงการท้ังหมดรวมท้ังหมดท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 125 โครงการท่ีบรรจุไว้ในปี  2562 และน ามาต้ังโครงการ  81 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของโครงการท้ังหมด(หมายเหตุโครงการท่ีไม่ใช่งบประมาณจ านวน 5 โครงการ) 

 
สรุปผลการด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2562 

ท่ีมา : แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
จากตาราง  จ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานและโครงการท่ีไม่ใช้
งบประมาณ ท่ีก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2562 

ในปี 2562 เทศบาลต าบลกรูด ตามแผนงานด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว
เสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 12  เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 )  
มีท้ังหมด จ านวน  81  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  51 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  9 โครงการ 
และไม่ด าเนินการ จ านวน  21 โครงการ  ของทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ     อนุมัติตามแผนงาน 
ด าเนินงาน จ านวน 30  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 18  โครงการ ก าลังด าเนินการ 3 โครงการ   ไม่ด าเนินการ 9 
โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

ตามแผน
ด าเนินงาน/และ
ไม่ใช้งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 

30 

 
 

18 

 
 

3 

 
 

9 

 
ไม่เบิกงบ 

 4 โครงการ 
2.ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 10 

 
4 

 
5 

 
1 

 

3.ด้านสาธารณสุข คุณภาพ
ชีวิตสังคมและชุมชน 20 12 

 
0 

 
8 

ไม่เบิกงบ 
 1 โครงการ 

4.ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ 
การท่องเท่ียว 5 3 

 
0 

 
2 

ไม่เบิกงบ 
 1 โครงการ 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 1 1 

 
0 

 
0 

 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 
15 13 

 
1 

 
1 

ไม่เบิกงบ 
 5 โครงการ 

รวม 81 51 9 21  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนุมติัตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน 10 โครงการ  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ ไม่ด าเนินการ 1 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน  

จ านวน 20 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ12 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ  จ านวน  0 โครงการ ไม่ด าเนินการ 8 
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเท่ียว อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน  
จ านวน   5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ ไม่ด าเนินการ 2 
โครงการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน  
จ านวน 1 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน 15 โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ ไม่ด าเนินการ  1 โครงการ 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
1.1 ผลกระท าน าไปสู่อนาคต 

1)  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนนท่ีต้องใช้งบประมาณเกิน
ศักยภาพของเทศบาลต าบลกรูดต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ และมีคุณภาพ
สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม 

2)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข    ป รับปรุงได้    โดยการจัดหา
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการท่ีเกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียงและ
ประสานแผนพัฒนาร่วมกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและ
เพื่อด าเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านของเทศบาลต าบลกรูด ต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
ศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ท่ีได้รับในแต่ละปี  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับของแต่ละหมู่บ้านในภาพรวม 
ซึ่งควรต้องให้ความรู้กับประชาชน และหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้
ความร่วมมือด้วย 

4) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบันเพื่อให้
การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากท่ีสุด  และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสังคมเพื่อ
ก้าวไปสู่โลกใหม่โลกของการเปล่ียนแปลงเพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นได้
ท้ังความท้าทายและโอกาสส าหรับเทศบาลต าบลกรูด จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
  

1.2 ข้อสังเกต 



 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด    มีข้อสังเกตว่า     โครงการไม่ใช้
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ี 6  จ านวน  5 โครงการเป็นโครงการท่ีดี ประกอบด้วย โครงการยกยอ่งพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  โครงการปกป้องสถาบันของชาติ โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร  
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โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน เป็นต้น จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
1) การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูด  มีมากเกินความจ าเป็น จ าแนกย่อยรายละเอียดท าให้วัดผล

ประเมินได้ยาก  
2) ควรก าหนดยุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ/แผนงานให้ชัดเจน  เพื่อจัดกลุ่มโครงการท่ีตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ให้สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ง่าย เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3) การก าหนดเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)    ควรก าหนดให้ชัดเจน      ตรงประเด็นส่วนจะมีข้อ
รายละเอียดปลีกย่อย หลายกิจกรรมท่ีเกิดจากเป้าหมายนั้น ก็สามารถด าเนินการได้ในรายละเอี ยดของ
โครงการไม่ควรก าหนดเป็นตัวเลข เช่น หนึ่งครั้ง หนึ่งแห่ง ทุกครั้ง ทุกแห่ง ในลักษณะกว้างๆ เกินไป จนไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงการก าหนดคุณค่าของการพัฒนาท้องถิ่น 

1.3 ข้อเสนอแนะ 
1) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ถนนหลายสายยัง
ไม่ได้ปรับปรุงให้ดีท าให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายน้ าไม่ทัน  เกิดการกัดเซาะ จนบางแห่งมี
ดินโคลนไหล 

2) การขยายเขตไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บ้านแต่ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนท่ีสร้างใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ริมถนนท่ีบุกเบิก  และการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังต าบล  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และภัยจากอาชญากรรม 

3) การจัดการขยะท่ีตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลาเนื่องจากสร้างปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม 
4) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน

เชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน และข้อมูลของ
พื้นท่ีต าบลใกล้เคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเช่ือมโยงการบรูณาการของแผนพัฒนาในระดับและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเช่ือมั่น เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 

5) ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลต าบลกรูด ให้มากขึ้นเพื่อให้เทศบาลมีรายได้
จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาต าบลให้เจริญมากขึ้น  เช่น  การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนท่ีภาษีต้องสามารถ
น ามาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การลงส ารวจข้อมูลอาคารป้าย สถานท่ีประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทุกปี เพื่อจะได้จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

       6)  การจัดท าโครงการต้องมีการประเมินผลอย่างจริงจัง โครงการต่อเนื่องบางโครงการไม่คุ้มค่า ควรหาวิธี
เปล่ียนแปลงปรับปรุง เช่นจัดอบรม อพปร  ผู้เข้ารับการอบรมมาปฏิบัติงานจริงมีน้อยมาก มีปูญหาในการด าเนินกิจกรรม การ
อบรมส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ  จึงเรียนมาเพื่อน าเสนอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบ 
 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็น หรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น ตามท่ีผุ้บริหารได้
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนประจ าปี  2562 หรือไม ่



 

ที่ประชุม         รับทราบ  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม เสนอเพิ่มเติม 
 

 
-10- 

 
                             1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประจ าปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 
ประธานสภาฯ   เชิญฝุายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องน าเรียน ช้ีแจงรายละเอียด 
นายยงยุทธ สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ ช้ีแจงว่าได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง รายละเอียดดังนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

1. ผลจากการพัฒนา 
ผลจากการพัฒนาและการเบิกจ่ายของต าบลกรูด(เฉพาะท่ีมีการเบิกจ่ายแล้ว) จ านวน   41 โครงการ สรุปได้ดังนี้  
 

เทศบาลต าบลกรูด กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 100 475,120.00 475,120.00 
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับ
เด็กเล็ก-ป.6 92 704,057.94 648,810.42 
3. โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
ของ ศพด. บ้านกรูด 100 1,944.00 1,944.00 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 100 1,350.00 1,350.00 
    288 288 

รวม 100 1,638.00 1,638.00 
5. โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์  25,000.00 3,800.00 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 

      
รวม 68 67,960.00 46,760.00 

6. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเนื่อง
วันลอยกระทง 100 45,000.00 45,000.00 



 

7. โครงการการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐ
พิธี และวันส าคัญทางราชการ 100 12,390.00 12,390.00 
8. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบล
กรูดสัมพันธ์ 100 160,070.00 160,070.00 
9. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 100 280,000.00 280,000.00 
10. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก 
      นักเรียน 100 464,000.00 464,000.00 
11. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 100 392,000.00 392,000.00 

 
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

12. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 100 559,000.00 559,000.00 

    
13. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 100 239,000.00 239,000.00 

    
14. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี 
ฯลฯ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 100 20,000.00 20,000.00 

    
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
15. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขา
พับผ้า หมู่ท่ี 7 0 1,088,000.00 1,088,000.00 

    
16. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ า
ร้อน หมู่ท่ี 5 0 1,118,500.00 1,118,500.00 

    
17. โครงการปรับปรุงถนนสายศาลา
หมู่บ้าน- เจริญสันติธรรม หมู่ท่ี 10 0 979,000.00 979,000.00 

    
18. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนน
สายท่าเฟือง -คลองฮาย หมู่ท่ี 6 0 1,049,000.00 1,049,000.00 
  ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 



 

19. โครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลกรูด 100 9,725,400.00 9,725,400.00 

รวม    
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 

      
20. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ของเทศบาลต าบลกรูด 100 1,171,200.00 1,171,200.00 
21. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับ
ผู้ปุวยเอดส์เทศบาลต าบลกรูด 100 44,000.00 44,000.00 
22. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลกรูด 100 350,000.00 350,000.00 

    
23. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่ม
องค์กร และผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลกรูด 100 333,770.00 333,770.00 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

24. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลกรูด 100 100,695.00 100,695.00 
25. โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายา
เสพติด 100 39,940.00 39,940.00 
26. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตต าบลกรูด 100 34,550.00 34,550.00 
     

    
27. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 100 9,630.00 9,630.00 
28. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 100 518 518 



 

29. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 100 400 400 
ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว 
30. โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานท า 100 45,000.00 45,000.00 
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ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

การ
ด าเนินการ 

(บาท) (บาท) 

      
31. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพสตรีและต่อยอดทาง
การตลาดของการท ากาละแมต าบลกรูด 100 36,638.00 36,638.00 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
32. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายใน
ชุมชน 100 7,990.00 7,990.00 
ด้านการเมืองการบริหาร 
33. จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงาน ส ารวจความพึง
พอใจการบริการของ เทศบาล 0 25,000.00 25,000.00 
34. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 100 9,920.00 9,920.00 
35. โครงการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 100 810 810 
36. โครงการจัดท าเทศบัญญัติ 100 1,281.00 1,281.00 
37. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 100 231,070.00 231,070.00 
38. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 100 39,900.00 39,900.00 

 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 
การ

ด าเนินการ 
(บาท) (บาท) 

      
39. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 485,000.00 0.00 
40. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 100 2,073.00 2,073.00 



 

41. โครงการกิจกรรม 5 ส. 100 900 900 
รวม 20,591,364.94 19,790,917.42 
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1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน  4 โครงการ ประกอบด้วย 
 1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ต้ังงบประมาณไว้ 

10,000 บาท  ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 2) โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลต าบลกรูดและสถานศึกษาในสังกัด(ศพด.

บ้านกรูด)  ต้ังงบประมาณไว้  5,000 บาท  ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 3) โครงการกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลกรูด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ต้ังงบประมาณ

ไว้  50,000 บาท  ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 4) โครงการหนูน้อยฟังธรรมต้ังงบประมาณไว้  3,000 บาท  ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน จ านวน  1 โครงการ ประกอบด้วย 
 1) โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ  ต้ังงบประมาณไว้  50,000 บาท  ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่าย

งบประมาณ 
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว จ านวน  1 โครงการ ประกอบด้วย 
 1) โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย์การเรียนรู้ 10 หมู่บ้านของ

เทศบาลต าบลกรูด  ต้ังงบประมาณไว้  30,000 บาท  ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จ านวน  5 โครงการ ประกอบด้วย 
 1) โครงการยกย่องพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่าย

งบประมาณ 
 2) โครงการปกปูองสถาบันของชาติ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 3)  โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่าย

งบประมาณ 
 4)  โครงการ “ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้”ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 

5)  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายในไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ด าเนินการโดยไม่เบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

2 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
2.1 ความส าเร็จการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี 2562   มีท้ังหมด  38 โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2562 จ านวน  30 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จ  18 โครงการ อยู่ในระหว่างการด าเนินงานโดยการกัน
เงินต่อสภาเทศบาลต าบลกรูด จ านวน  3 โครงการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางระเบียบกฎหมาย ไม่ได้ด าเนินการจ านวน  9 
โครงการ อยู่ในระดับพึงพอใจเนื่องจากบางโครงการแม้ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณแต่การด าเนินการต่างๆได้ตามแผนพัฒนา



 

สามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจท่ี
ต้องด าเนินการ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุ 
ไว้ในในแผนพัฒนาปี 2562      มีท้ังหมด  32  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
จ านวน  10 โครงการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  4 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการโดยการกันเงินต่อสภาเทศบาล 
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ต าบลกรูด จ านวน  5 โครงการ เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณเลยชะลอการเบิกจ่าย และไม่ได้ด าเนินการจ านวน 1 
โครงการ เป็นโครงการท่ีสนองความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   คุณภาพชีวิต   สังคมและชุมชน    
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในในแผนพัฒนาปี 2562   มีท้ังหมด  22  โครงการ   น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  20  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  12 โครงการและไม่ด าเนินการ จ านวน  
8 โครงการ งานด้านสาธารณสุขการปูองกันโรค  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเท่ียว       จ านวนโครงการ 
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี 2562      มีท้ังหมด  8  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2562 จ านวน  5 โครงการ  ด าเนินการจริง 3 โครงการ และไม่ด าเนินการ 2 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการปรับตัวให้สามารถเพิ่มรายได้ของครัวเรือนได้   

5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    จ านวน 
โครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี 2562      มีท้ังหมด  1  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2562 จ านวน     1  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในชุมชนและการแก้ไขปัญหาด้านขยะ 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ใน 
แผนพัฒนาปี 2562  มีท้ังหมด  24  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  10 
โครงการ และไม่ใช้จ่ายงบประมาณ  5โครงการ รวม 15โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 13โครงการและอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1โครงการ คือโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ไม่ด าเนินการจ านวน 1โครงการคือ
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในด้านยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจะเน้นในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  การบริการประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลกรูด 

 
2.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

1) เปูาหมายการพัฒนาเทศบาลต าบลกรูดให้ความการพัฒนาอย่างเข้มแข็งโดยให้บริการสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ  ท าให้เกิดความสะดวกในการ
คมนาคม มีความน่าอยู่อาศัย 

2) เปูาหมายการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลเนื่องจากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ   และท่ีอยู่อาศัย 
ของต าบลกรูด ท าให้เกิดขยะมูลฝอยมากข้ึนประกอบกับการวางถังขยะบริเวณหน้าบ้านและจุดส าคัญเช่น ศาลาหมู่บ้านของทุก
หมู่ และบริเวณตลาดนัด ท าให้ขยะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากขยะจร คือขยะท่ีนอกพื้นท่ี จึงเป็นปัญหาส าคัญในการก าจัดขยะ 
ดังนั้น การบริหารการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางโดยการคัดแยกขยะก่อนท้ิงของประชาชน รวมถึงการยกถังขยะบริเวณจุดต่างๆ
และหน้าบ้าน ท าให้ขยะในเทศบาลต าบลกรูดลดลง แปรผกผันกับการขยายด้านเศรษฐกิจและท่ีอยู่อาศัย ในส่วนของกา ร
พัฒนาส่ิงแวดล้อม พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมามีการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ในโอกาสต่างๆ ตลอดท้ังปี  มีการรณรงค์ให้



 

ความรู้แก่ประชาชนในการในการจัดการคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน  และร่วมกับประชาชนในการเก็บขยะในจุดถนนสายหลัก
ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวบ่อน้ าพุร้อน 

3) เปูาหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เช่น  กลุ่ม    องค์กรต่างๆ    มีการพัฒนา 
ศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุโดยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต่อกลุ่มเพื่อน ามาปรับใช้และพัฒนากลุ่มให้
เกิดความเข้มแข็งกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
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4) เปูาหมายในการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยการอบรมให้ความรู้ในอาชีพและต่อยอดอาชีพที่มีอยู่แล้ว 
ให้สามารถสร้างรายได้แก่กลุ่มมากขึ้น 

5) เปูาหมายให้บริการประชาชน  รับฟังข่าวสาร ข้อร้องเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน  พบว่าเทศบาลต าบลกรูดด าเนินการให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับ การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีและโรงเรือนโดยออก
หน่วยให้บริการถึงชุมชนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  และให้บริการนอกเวลาราชการในช่วงพักเท่ียงและวันเสาร์   พร้อม
ท้ังให้บริการเกี่ยวกับกิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีท้ังโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง ก่อสร้างสาธารณูปการต่างๆ  การ
ด าเนินการต่างๆได้รับการเสนอแนะจากประชาชนและประชาคมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและส่วนราชการซึ่งมี
การบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ  จึงเรียนมาเพื่อน าเสนอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ 
ประธานฯ        มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น ต้ังข้อสังเกตหรือเสนอแนะ เรื่องอื่นให้สภาฯรับทราบ
หรือไม ่     
ที่ประชุม         รับทราบ  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม เสนอเพิ่มเติม 
 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจ าป ี2562    
เมื่อวันท่ี   4  ธันวาคม  2562  (ครั้งท่ีผ่านมา) 

ประธานสภา ฯ     ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีแล้วท่ีได้แจกให้   มีข้อความ
ตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่   อย่างไร  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือ  ในการรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม      ไม่มีการแก้ไข  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจ าป ี
2562   เมื่อวันท่ี   4  ธันวาคม  2562  (ครั้งท่ีผ่านมา) 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) ไม่มีผู้ไม่รับรองรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเพือ่พิจารณา 
        3.๑  พิจารณาขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ (MOU)การจัดท าบริการสาธารณะ เก่ียวกับการ

บริหารจัดการมูลฝอยในลักษณะกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพืน้ที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มที่1 (กรณีเทศบาลต าบลกรูดทิ้งขยะมูลฝอยในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง) 

 
ประธานสภาฯ   เชิญฝุายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องน าเรียน ช้ีแจงรายละเอียด 
นายยงยุทธ สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ ช้ีแจงว่าได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง รายละเอียดดังนี้ 

 
ช้ีแจงการขอให้สภาเทศบาลต าบลกรูดพิจารณาให้ความเห็นชอบการท าบันทึกความเข้าใจ(MOU) 

การจัดท าบริการสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยในลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย  (Clusters)   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวดัสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี  1  



 

 (กรณีเทศบาลต าบลกรูดท้ิงขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง)    
 กราบเรียน  ประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  สภาเทศบาลต าบลกรูด  ผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

กระผม นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  ได้รับข้อมูลจากงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และนิติกร
และได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลกรูดให้ช้ีแจงเรื่องการขอให้สภาเทศบาลต าบลกรูดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ
ท าบันทึกความเข้าใจ  (MOU)  การจัดท าบริการสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยในลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการ 
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จัดการมูลฝอย  (Clusters)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี  1  (กรณีเทศบาลต าบล
กรูดท้ิงขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง) 

ด้วยเทศบาลต าบลกรูด  มีการด าเนินงานด้านการบริหารกิจการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต าบลกรูด  โดยเทศบาล
ต าบลกรูดได้น าขยะมูลฝอยจากการจัดเก็บในเขตพื้นท่ีต าบลกรูดไปท้ิงและก าจัดยังบริษัท  เอสอาร์ที  พาวเวอร์กรีน  จ ากัด  
ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง  ซึ่งเทศบาลต าบลกรูดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพื้นท่ีในการ
จัดการมูลฝอย  (Clusters)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี  1  อีกจ านวน  58  แห่ง  ได้ท าบันทึกความเข้าใจ  (MOU)  การ
จัดท าบริการสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยในลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย  (Clusters)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี  1  กับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง  ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก  ในวันท่ี  2  ธันวาคม  2562  ท้ังนี้  เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การท าความตกลงร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  
22  พฤษภาคม  2558  ข้อ  2  ก าหนดให้การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอ งส่วน
ท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้  หากเป็น
พื้นท่ีติดต่อกัน  และประชาชนในพื้นท่ีนั้นได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง  โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเป็น
กิจการท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(2)  เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง  
หรือเป็นภารกิจหรือโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชุมหารือร่วมกัน  โดยจัดท า
บันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ  และน าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ท้ังนี้ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ในการนี้  เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การ
ท าความตกลงร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  22  พฤษภาคม  2558   เทศบาล
ต าบลกรูด  จึงได้เสนอบันทึกความเข้าใจ  (MOU)  การจัดท าบริการสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยใน
ลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี  1   
ท่ีท าขึ้นระหว่าง  เทศบาลต าบลกรูดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย  (Clusters) จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  กลุ่มที่1  อีกจ านวน 58แห่ง  กับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท้ิงและก าจัดขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี 1 โดยเนื้อความของบันทึกความเข้าใจ(MOU) ตามท่ีแนบกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 ท้ังนี้  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารกิจการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต าบลกรูดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล  เทศบาลต าบลกรูดจึงขอให้ในท่ีประชุมสภา



 

เทศบาลต าบลกรูดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการท าบันทึกความเข้าใจ  (MOU) ซึ่งมีรายละเอียดข้อตกลงตามบันทึก 
ดังกล่าวต่อไปครับ  ขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไร (ไม่มี) 

 เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ กระผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล  โปรดยกมือ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ) ในการท าบันทึก
ความเข้าใจ  (MOU) ซึ่งมีรายละเอียดข้อตกลงตาม บันทึกความเข้าใจ  (MOU)  การจัดท าบริการสาธารณะ  เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการมูลฝอยในลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย  (Clusters)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี1   ท่ีท าขึ้นระหว่าง  เทศบาลต าบลกรูดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
มูลฝอย  (Clusters)จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มที่  1  อีกจ านวน  58  แห่ง  กับ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง  
ซึ่งเป็นพื้นท่ีท้ิงและก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มท่ี 1 และให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

 มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน 9เสียง งดออกเสียง 2เสียง (ประธานสภา,รองประธานสภา)ตามบันทึกความเข้าใจท่ีเสนอ                                   
ระเบียบวาระที่ ๔            เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 
ประธานฯ     มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม ่
      4.1 นายธนูศักด์ิ  แพเพชรทอง สท.เขต1 ขอสอบถามและเสนอการด าเนินงานดังนี ้
            (1)ไฟส่องสว่างในพื้นท่ีให้เพิ่มอีกหลายๆจุด ให้ท่ัวถึง  ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันดูแลหาก
พื้นท่ีไหนต้องการให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีกองช่างและขอให้ออกส ารวจด้วย 
    (2)การถมหลุมบ่อซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดทุกสายซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุหินและจ้างรถ
เกรดเกล่ียนั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีดีได้ ขอให้ฝุายบริหารและเจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาหาแนวทางหรือเปล่ียนแปลงวิธีการ
แก้ไขปัญหาใหม่ ให้คุ้มค่ากับงบประมาณ และด าเนินการให้ครบทุกจุด 
    (3) ถนนสาย ม.2-เขานา ช ารุดเสียหายมาก ชาวบ้านเดือดร้อน  
นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกฯ   แจ้งถนนหนทางท่ีช ารุด จะด าเนินการให้ครบทุกจุด 
นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า  ผอ.กองช่าง รับเรื่องไฟส่องสว่างก าลังด าเนินการ บางจุดอาจยังไม่ท่ัวถึงขอให้สมาชิกได้มาแจ้ง
เพิ่มเติมด้วย เพื่อจักได้ให้เจ้าหน้าท่ีกองช่างได้ด าเนินการต่อไป  ส าหรับถนนสาย ม.2-เขานา ก าลังด าเนินการประกาศขายซอง 
นายโกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ  นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณสมาชิกทุ่กท่านท่ีช่วยกันดูแลและร่วมกันแก้ไขปัญหา จะพยายามท าทุก
เรื่องไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างหรือถนน จะเรง่แก้ไขให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือ เสนอเรื่องอื่นให้สภาฯรับทราบหรือไม ่      
ที่ประชุม       ไม่มี  
ประธานฯ               การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี1  ครั้งท่ี1 ประจ าปี2563 ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ
ครบถ้วนแล้ว  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม  ขอปิดประชุม            
เลิกประชุม  เวลา   ๑1.30  น. 

                     (ลงช่ือ)                                         
                                              (นางสาวอารมย์  สุวรรณประเสริฐ) 

                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว 
          เมื่อวันท่ี   6   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63                           (ลงช่ือ)     
                           (นายอภิชาติ  เพชรจ าเริญ) 
        (ลงช่ือ)           กรรมการ                     ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด                      
                     (นายสมโชค   สังฆ์ส าราญ)                                     



 

(ลงช่ือ)                   กรรมการ       สภาเทศบาลต าบลกรูด ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ 
วันท่ี ๘ เดือน เม                                            (นายประยงค์    เพชรหนู)                 ในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี2 ครั้ง1 

 (ลงช่ือ)                     กรรมการ             เมื่อวันท่ี.........................................................พ.ศ. 2563                                                                                                 
             (นายสายัณห์    เมืองข า)    (ลงช่ือ)      
                                                                  (นายอภิชาติ  เพชรจ าเริญ) 
                                                                                              ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
                                                                  
         
 


