รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบาลอ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภา
มติ

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบาลอ ครั้งแรก วันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๖
-เอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลบาลอ
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

๑ เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลบาลอ
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน
กระผม นายอับดุลรอเซะ เดะแอ นายกเทศมนตรีตาบลบาลอ
ขอแถลงนโยบายต่อสภาฯ ดังนี้
คาแถลงนโยบายเทศบาลตาบลบาลอ
โดยนายอับดุลรอเซะ เดะแอ
นายกเทศมนตรีตาบลบาลอ และคณะผู้บริหาร
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗
ค่านิยมองค์กร : ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งเน้นการบริการสาธารณะ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
อานาจหน้าที่เทศบาลตาบล ตามมาตรา ๕๐๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนด
หน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
๓. รักษาความความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗. ส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบาลอ
เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 พันธกิจเทศบาลตาบลบาลอ
๑. พัฒนาเทศบาลตาบลบาลอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถภาพสูง
๒. ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๓. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นตามหลักคุณธรรม และ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรให้ทางานอย่างมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังให้มีประสิทธิภาพและ
พึ่งพาตนเองได้
๕. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๘. ส่งเสริมการดาเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
ค่านิยมองค์กร: ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งเน้นการบริการสาธารณะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ยุทธศาสตร์
๑. การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลตาบลบาลอให้มี
สมรรถณะสูง
๒. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะตาม
อานาจหน้าที่และระบบการบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบาย
๑. ยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลให้มีสมรรถนะสูง โดย
มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
๑.๑ นาหลักเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมี
สมรรถนะสูง และมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๑.๒ จัดระบบพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคคลกร
๑.๓ พัฒนาระบบการให้ข้อมูลแนะนาแก่ผู้รับบริการอย่างครบ
วงจรเพื่อสนองตอบต่อข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
จากผู้บริการ (ประชาชน)
๑.๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
๑.๕ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคคลากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
๑.๖ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานที่กาหนด
๑.๗ นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและหน้าที่ของเทศบาล
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการ
บริหารจัดการโดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภท
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบาลอได้รับประโยชน์สูงสุด
๒.๑.๑ ดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ที่
จาเป็น เช่น ถนน ทางเข้า ทางระบายน้าในส่วนที่ยังขาดให้
ครบถ้วนตามความจาเป็น
๒.๑.๒ ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มสี ภาพสมบูรณ์ใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ ดาเนินการเร่งรัดปรับปรุง สาธารณูปโภค ด้าน
แสงสวางให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลและดาเนินการเพิ่มเติมไฟแสง
จันทร์ตามลาดับความสาคัญของชุมชน
๒.๑.๔ ดาเนินการขยายเขตประปา และปรับปรุงระบบ
การผลิตน้าประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาดได้อย่างเพียงพอ

๒.๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยดาเนินการให้
ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทาง
การจาหน่ายสินค้าของชุมชนโดยต่อยอดสร้าง พันธมิตร และ
เครือข่ายทางการค้า พัฒนาองค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ครบวงจรให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต พัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้โดยฝึกอบรมและให้
ความรู้ ด้านอาชีพต่างๆ พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
๒.๒.๒ การพัฒนาสังคม โดยดาเนินการให้สถาบัน
ครอบครัวเป็นรากฐานที่เข็มแข็งของสังคม เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน โดยใช้แนวคิดครอบครัวที่ดี ชุมชนดี
สังคมดี โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมและการพัฒนาทุกด้านของ
ชุมชน
๒.๒.๓ การพัฒนาสาธารณสุข โดยดาเนินการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนด้วยสาธารณสุขเชิงรุก เข้าถึงระดับชุมชน
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมแพร่กระจายของโรคติต่อและ
ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการออกกาลังกาย โดยจัดให้มีลาน
กีฬาชุมชนให้พอเพียง และได้มาตรฐาน
๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓.๑ พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดย
ปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลบาลอ ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและศูนย์อบรม
จริยธรรมประจาชุมชนขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ประจาชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
นโยบายของรัฐ
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสตรี เด็ก เยาวชน และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๓.๕ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
๓.๖ ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดย
เสริมสร้างความคิดของเด็กและเยาวชนให้ค้นหาความถนัดของ
ตนเอง และพัฒนาศักยภาพตามความถนัด
๓.๗ ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน่

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติ

๔. ด้านการพัฒนาเมือง
๔.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล สร้าง
จิตสานึกให้กับประชาชน ลดปริมาณขยะ เพิ่มมูลค่าการจัดการ
ขยะ โดยทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
๔.๒ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงและพัฒนา
สวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเพิ่มปริมาณการปลูก
ต้นไม้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพรุยามู เหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน
๕. การบริหารจัดการการเงินและการคลัง
๕.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
บาลอ
๕.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในวันนี้
๒ เรื่องการกาหนดสมัยประชุม
จากการประชุมเมื่อคราวที่แล้ว สภาฯ ให้มีมติในการกาหนด สมัยประชุม เป็น ๔
สมัย และในอีก ๓ สมัยที่ยังไม่ได้กาหนด ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ ดังนี้
กระผมนาย รอเซะ ยะโตะ ขอเสนอดังนี้
สมัยที่ 1 : 1 - 30 มกราคม ๒๕๕๗
สมัยที่ ๒ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
สมัยที่ ๓ : ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สมัยที่ ๔ : ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
สมัยแรกปี 25๕๘ : ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ
ถ้าไม่มีผู้เสนอ ผมขอมติที่ประชุมครับ
เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
ผู้บริหาร

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2556
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
ตามที่ คณะผู้บริหารได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ 2556 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบาลอ เพื่อ
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาฯ ได้รับทราบ โดยทั่วกันนั้น เพื่อให้การรายงานผลมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าในฐานะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบาลอ และได้รับทราบข้อมูลการรายงานผลการประเมินฯ อย่าง
ชัดเจนและครบถ้วน จึงขออนุญาต เป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินฯ ดังกล่าว ให้
ในที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบโดยทั่ ว กั น ซึ่ ง มี แ บบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2556 เป็น 3 แบบ ด้วยกัน คือ
 แบบประเมินตนเอง โดยจะเป็นการประเมินตนเองในลักษณะของการ
ดาเนินงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนหรือไม่รวมถึงวิธีการดาเนินงาน เช่น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนหรือไม่, มีการประชุมอย่าง
สม่าเสมอหรือไม่, มีการแต่งตั้งคณะทางานครบทุกภาคส่วนหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งในส่วน
นี้พบว่าอบต.บาลอ ได้มีการดาเนินงานครบทุกกระบวนงานตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
 แบบติดตามตนเอง (ติดตามผลการดาเนินงานของ อบต.)
โดยจะแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ส่วนของผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 3 ส่วนของผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส่วนที่ 4 ส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนของการให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
ในส่วนของการติดตามผลการดาเนินงานของอบต.นี้ พอจะสรุปผลการ
ดาเนินงานได้ร้อยละ 27.36 ซึ่งพบว่าไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เหตุเนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการดาเนินการ
 แบบประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นการประเมินผลโดยการจัดทา
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องที่ของแต่ละยุทธศาสตร์
แล้วนามาสรุปผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อ
/ นาไปสู่…

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

นาไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งผลจากการสารวจความพึงพอใจแบบสุ่ม จาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย พบว่ามีผู้ที่พอใจมาก คิดเป็น 28.89% พอใจ
คิดเป็น 68.52% และไม่พอใจ คิดเป็น 2.59% รายละเอียดสามารถดูได้จาก
รายงานที่แนบมาพร้อมนี้
รับทราบโดยทั่วกัน
เป็นอันว่าบัดนี้ ทางสภาเทศบาลตาบลบาลอ ได้รับรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ 2556 จากผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งหลายได้นาผลการติดตามดังกล่าวเป็น
แนวทางประกอบในการบริหารและพัฒนาตาบลของตนเองต่อไป
ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะนาเสนอ หรือชี้แจง
หารือ หรือไม่
เมื่อ ไม่ มีเ รื่ อ งอื่ น ใดอีก ข้ าพเจ้ าในฐานะประธานสภาฯ ก็ข อปิ ดการประชุม และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ขอบคุณครับ
เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

รอเซะ ยะโตะ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายรอเซะ ยะโตะ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบาลอ

ลงชื่อ

อับดุลรอซูกูร ซายากะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลซูกูร ซายากะ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบาลอ

