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เริ่มประชุม
ประธาน

เวลา 09.30 น.
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านบัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม
สภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ สมัยสามัญ ประจาปี พุทธศักราช 2560 สมัยที่สี่

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ทราบ

ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พุทธศักราช 2560 สมัยที่สี่
ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับเรื่องของอุทยานแห่งชาติภู
พาน ได้ส่งหนังสือเข้ามาเพื่อขอเข้าวาระแจ้งให้ทราบในการประชุมสภาในสมัยสามัญ
สมัยที่สี่ ขอเชิญฝ่ายเลขา
นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน สาหรับระเบียบวาระที่ 1 ในวันนี้มี
หน่ ว ยงานจากอุท ยานแห่ งชาติ ภู พ านได้ ขอเข้ามาแจ้งถึงการด าเนิ นการเรื่อ ง การ
สารวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่
ขยายเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย หรือพื้นที่ผนวกเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตาม
กฎหมาย เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อได้รับทราบ ในการนี้กระผม
ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติภูพาน ได้ดาเนินการต่อไป
นายสุวิทย์ จันทร์เรือง
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผม นายสุวิทย์ จันทร์เรือง
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ รักษาการตาแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน ขอ
แนะนาผู้ช่วยอีก 2 ท่าน คือ นายชุมพล ทองทิพย์ และ นายภาณุวรรษ ผิวละมุล
เป็นผู้ช่วยในการดาเนินการครั้งนี้ ก่อนอื่นขอขอบคุณเทศบาลตาบลสร้างค้อ และสภา
เทศบาลตาบลสร้างค้อที่ได้นาเรื่องของการดาเนินการของอุทยานแห่งชาติภูพานเข้าสู่
วาระการประชุ ม วาระที่ แจ้ งนี้ เป็ น การแจ้ งเพื่ อ ทราบ เพราะการที่ เราจะเข้าไป
ดาเนินการในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกฎหมาย เราจะต้องดาเนินการแจ้ง
ให้ ผู้น า และประชาชนในพื้น ที่ทราบก่อน เพื่อให้ เกิดความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กระผมขอแจ้งรายละเอียดการดาเนิน งานดังนี้ เนื่องจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อย
ละ 25 ของพื้น ที่ประเทศหรือคิดเป็ นเนื้อที่ประมาณ 80.88 ล้ านไร่ กรมอุท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สารวจสภาพป่าที่สมบูรณ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ทั่วประเทศ จานวน 507 แห่ง เนื้อที่ 20.798 ล้านไร่ โดยสั่งการให้สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อทา
การส ารวจและพิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น โดยส านั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ (สบอ.10)
อุ ด รธานี มี ค าสั่ ง ที่ 596/2559 ลงวั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2559 แต่ ง ตั้ ง 1.
คณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่ว่าเหมาะสมเป็นป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ
ตามกฎหมาย 2.แต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะทางาน ทาการสารวจเบื้องต้น โดยสารวจ
พื้นที่ป่าสงวนในเขตจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ ในเขตพื้นที่ป่า ที่มี
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ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งอันดับแรกที่เราพิจารณาคือ 1.ไม่มีพื้นที่ทากินของชาวบ้าน 2.
มีพื้น ที่ ที่ทากิน ของชาวบ้านอยู่แล้ว แต่มีข้อขัดแย้งของชาวบ้ าน ซึ่งเราจะได้ไปคุย
รายละเอียดต่อไป มี 2 กรณีที่เราดาเนินการสารวจ ในเบื้องต้นเราก็ได้เสนอไปว่า ถ้า
พื้น ที่ทั้ง 2 กรณี ได้รับการผนวกเข้ามาเป็นพื้ นที่ของอุทยานโดยสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้นาชุมชน และชาวบ้าน ปัญหาต่าง ๆ ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องป้องกัน
การเกิ ด ปั ญ หาซ้ าซ้ อ น ซึ่ งกรมป่ า ไม้ ส่ งมอบพื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ จ านวน 267
แปลง เนื้อที่ 9.872 ล้านไร่ (จาก 311 แห่ง เนื้อที่ 12.523 ล้านไร่) ให้กรมอุทยาน
แห่ งชาติ ฯ และกรมอุทยานแห่ งชาติฯ ขอให้ อธิบ ดีกรมป่ าไม้สั่ งการให้ พ นักงาน
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เขตควบคุมดูแลรักษา หรือบารุงป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 อธิบดีกรมป่าไม้ใช้อานาจ
ตามมาตรา 17(1) และมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และมาตรา 19
แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่ งชาติ ฯ จานวน 243 คน เข้าดาเนิน การต่าง ๆ ในการควบคุม ดูแล รักษา
หรือบารุงป่าสงวนแห่งชาติ ในการจัดตั้งหรือขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ตามหนั งสื อกรมป่ าไม้ ด่ว นที่ สุ ด ที่ ทส 1609.2/8988 ลงวัน ที่ 18 พฤษภาคม
2560 กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีคาสั่งที่ 1385/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
แต่งตั้งข้าราชการเพื่อจัดตั้งหรือขยายเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งคณะทางานที่มา
วันนี้จะได้ดาเนินการสารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
ท้องที่ของตาบลสร้างค้อ พบว่าป่าสงวนฯ จานวน 1,627.92 ไร่ มีสภาพป่าที่อุดม
สมบูรณ์ ซึ่งกรมอุทยาน ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะกาหนดให้เป็น 1.เขต
อุทยานแห่งชาติภูพาน (ขยายเขต) เนื้อที่จานวน 370.64 ไร่ 2.เขตห้ามล่าสัตว์ ป่าดง
ชมภู พ าน เนื้ อ ที่ จ านวน 1,257.28 ไร่ เพราะพื้ น ที่ ทั้ ง หมดเราตรวจสอบจาก
ดาวเทียม และเราสกรีนพื้นที่ที่เป็นที่ทากินของชาวบ้านออกและพื้นที่ที่คาดว่าถ้า
ปล่อยไปจะมีปัญหาต่อไป เช่น พื้นที่ข้างปั๊มน้ามั นสร้างค้อ ดังนั้น เราจึงเสนอไปที่
กรมป่าไม้ว่าจะให้ดาเนินการต่อไปอย่างไร กรมฯได้พิจารณาว่า ให้ผนวกเข้าไปเป็น
พื้นที่ของอุทยาน ซึ่งพื้นที่ข้างปั๊มน้ามันนั้นมีปัญหาเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่เมื่อปี 2558
เรื่องการเข้าทากินเพราะพื้นที่ตรงนั้นชาวบ้านทราบอยู่แล้ วว่าเป็นพื้นที่ของอุทยาน ที่
คณะทางานของเราลงมาในวันนี้ก็เพื่อจะมาทาแนวเขตตามข้อกฎหมายให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จ จริง และเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ าดงชมพู พ าน เนื้อที่ จานวน 1,257.28 ไร่ อยู่
ทางด้านทิ ศใต้ของบ้านสร้างแก้ว ขอให้ ท่านสมาชิ กได้ ดูรายละเอีย ดตามภาพถ่าย
ดาวเทียมที่กระผมนาเสนอพื้นที่ ทั้ง 1,257.28 ไร่ ก็จะประกาศเป็น เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าอยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน ตามที่ผู้นาได้มีความกังวลว่าเมื่อเราได้ผนวกเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติแล้วจะให้ชาวบ้านที่ทากินนั้นย้ายออกหรือไม่ ขอชี้แจงให้ท่าน
ทราบว่าเราไม่ได้ให้ชาวบ้านย้ายออกยังสามารถทากินได้ แต่จะไม่มีการดาเนินการใน
เรื่องเอกสารสิทธิ์ใด ๆ และให้ทากินเฉพาะในเขตที่กาหนดให้เท่านั้น แต่ถ้ายังมีข้อ
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สงสั ย เรื่ อ งของแนวเขตว่ า แนวเขตที่ ท ากิ น ติ ด กั บ แนวเขตอุ ท ยานหรื อ ไม่ นั้ น ให้
สอบถามได้เป็นรายๆ ไป โดยนาเอกสารหลักฐานที่มีเข้าไปสอบถามได้ คณะทางาน
ของเราก็จะได้ดาเนินการออกสารวจเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเป็นกรณีไป ตรงนั้น
เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะดาเนินการ แต่วันนี้คณะทางานของเราเพียงมาแจ้งให้ทราบ
เพื่อให้ ท่านได้นาข้อมูลข่าวสารที่ได้ในวันนี้ไปแจ้งให้ กับชาวบ้า นได้รับ ทราบถึงการ
ดาเนิ น การของกรมอุทยานแห่ งชาติ ในวันนี้กระผมและคณะทางานขอนาเรียนใน
เบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุณ หัวหน้าคณะทางานของอุทยานแห่งชาติภูพาน ที่ได้เข้ามาชี้แจงให้
เราทราบในรายละเอียด ท่านผู้นาหมู่บ้าน สมาชิกสภาทั้ง 2 เขต มีข้อสงสัยจะ
ซักถามไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ
นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง
จากรายละเอียดของแผนที่ที่เจ้าหน้าที่ได้มาชี้แจง ในเรื่องของการประกาศ
แนวเขตเพิ่ ม เติ ม ของอุท ยานแห่ งชาติ ภู พ าน ในส่ ว นของบ้ านนายอ รายละเอี ย ด
ค่อนข้างชัดเจน แต่ของหมู่ที่ 5 บ้านสร้างแก้วซึ่งกระผมได้ดูจากแผนที่แล้วไม่เข้าใจว่า
เป็นรอยต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นแนวเขตติดระหว่างสองฟากของถนนหรือไม่ เพราะดู
จากแผนที่แล้วไม่ชัดเจน ขอสอบถามเพียงเท่านี้
นายสุวิทย์ จันทร์เรือง
ขอตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิก บริเวณแนวเขตนั้นจะเป็นรอยต่อระหว่าง
สกลนครกับกาฬสินธุ์ ถ้าเรามุ่ งหน้าไปตามถนนที่จะเข้าไปอาเภอนาคู ทางซ้ายมือ
เป็ น เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ทางขวามื อ จะเป็ น ของกรมอุ ท ยาน ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์
ประธาน
ท่านสมาชิกสภา ผู้นาหมู่บ้าน ท่านใดยังสงสัยหรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้า
ตอนนี้ยังไม่มี กระผมคิดว่าหากมีคาถามที่ชาวบ้านยังสงสัยสามารถประสานโดยตรง
ได้หรือไม่
นายสุวิทย์ จันทร์เรือง
หากมีข้อสงสัยสามารถประสานได้โดยตรง กระผมขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อกระผมได้ที่เบอร์ 0935384145
กระผมในนามอุท ยานแห่ งชาติ ภู พ าน ขอขอบคุณ เทศบาลต าบลสร้างค้ อ
สภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ ที่ได้ให้คณะทางานของอุทยานแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงในวันนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือ จากเทศบาลตาบลสร้างค้อเป็นอย่างดี
ขอบคุณครับ
ประธาน
ในนามของเทศบาลต าบลสร้ างค้ อ ขอขอบคุ ณ คณะท างานจากอุ ท ยาน
แห่งชาติภูพาน ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิก สภาและผู้นาชุมชน
ได้รับทราบในการดาเนินงาน ขอบคุณครับ
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

ในวาระต่อไปเรื่องรับรองรายงานการประชุม สภา สมัย วิส ามัญ ครั้งที่ 1
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขอเชิญฝ่ายเลขา ครับ

นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา เป็ น การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1
ประจาปี 2560 เราได้ขออนุญาตไปยังนายอาเภอภูพานเพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ และนายอาเภออนุญ าตให้ เปิดประชุมวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนั้นสภาได้พิจารณาในเรื่องการเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณหมวด
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง ประจ าปี 2560 ครั้ งที่ 4 โครงการก่ อ สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มน้าพุง) บ้านต้อน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท และ
ที่ ป ระชุม สภาได้ พิ จารณามี ม ติเห็ น ชอบ ในการเปลี่ ย นแปลงคาชี้ แ จงงบประมาณ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ ท่านสมาชิกพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
เมื่อท่านสมาชิกได้พิ จารณาแล้วมีข้อความใดที่ไม่ตรงหรือท่านสมาชิกต้องการแก้ไข
ข้อความขอให้แจ้งที่ประชุมเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ
นายประดิษฐ วังสุริย์
ขออนุญาตพูดถึงเรื่องรายงานการประชุม แต่ไม่ได้ขอแก้ไข กระผมขอชื่นชม
ในเรื่องของการทารายงานการประชุม เพราะในการประชุมครั้งที่แล้วเราได้หารือกัน
หลายเรื่องพอสมควร แต่สุดท้ายทางฝ่ายเลขาได้สรุปเป็นรายงานการประชุมออกมา
ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ซึ่งกระผมได้ตรวจดูทุกหน้าแล้ว ขอชื่นชมในศักยภาพของ
ท่าน ตลอดระยะเวลาที่สภาเราได้ดาเนินกิจการงานของสภามาเกือบครบวาระสี่ ปี
หากไม่มีฝ่ายเลขาเป็นผู้ช่วยเหลืองานของสภา ในการดาเนินงานของกิจการสภาใน
เรื่องต่าง ๆ นั้น คงเป็นไปด้วยความยากลาบาก ดังนั้นวันนี้จึงอยากที่จะกล่าวถึงและ
ขอขอบคุณ
นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
กระผมขอน้อมรับในคาชื่นชม แต่ต้องส่งต่อไปเพราะหากไม่มีลูกน้องที่ดี งาน
ก็คงเดินต่อไปไม่ได้ ที่ทาให้งานออกมาได้ดีและสาเร็จทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีลูกน้องที่
ตั้งใจทางาน รับผิดชอบในงาน ขอบคุณครับ
ประธาน

มติที่ประชุม

สมาชิ กสภาทุ ก ท่ า นคงได้ รั บ เอกสารรายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เพราะเราได้ ส่ ง เอกสารไปพร้ อ มเอกสารเชิ ญ ประชุ ม ให้ ท่ า นได้ ต รวจสอบและ
พิจารณา มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วกระผมจะขอถาม
มติ ที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขอเชิญยกมือครับ
รับรองด้วยเสียง
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เสียง
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจาปี 2560

ประธาน
นายบุญเถิง สายสุรีย์

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
ประจาปี 2560 ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕6๐ มาตรา ๒53 ในการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริห ารท้ องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดาเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่ วนร่วมด้วย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับมาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า
แห่ งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข เพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ ได้ แ ถลงต่ อ สภาเทศบาล และ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ข้อ 14 กาหนดให้
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ ง ภายในเดื อ นเมษายนและภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ รายละเอียดนั้นกระผมขอมอบ
ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน
เรียนประธานสภา กระผม นายณั ฐพงศ์ ศรีบุญมี นักวิเคราะห์ นโยบายฯ
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อปีที่ผ่านมา
โดยการนาของ นายบุญเถิง สายสุรีย์ นายกเทศมนตรี และ นายเกษม จันทร์ไตร
ว่าที่ ร้อยตรี ไต้หวัน คาสร้าง รองนายกเทศมนตรี นายวิรัตน์ สังเกตุ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ในปีที่ผ่านมา ว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
มาตรา 253 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ ต่อไปคือการรายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลสร้างค้อ รายละเอียดดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์การพัฒ นาเทศบาลตาบลสร้างค้อ “สร้างค้อถิ่นก้าวหน้า พัฒ นา
เศรษฐกิจ ทุกชีวิตปลอดภัย ก้าวไกล AEC” โดยการบริห ารงานตามยุทธศาสตร์
พัฒนาเทศบาลตาบลสร้างค้อ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 2.การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
3.การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและ
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ความมั่นคง 5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ทั้ง 5
ยุทธศาสตร์ เป็นการมุ่งพัฒ นาเพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลสร้างค้อ และ
เป็ น จุ ดยื น ทางยุทธศาสตร์ที่ จะได้กาหนดเป็นนโยบายเพื่อใช้พัฒ นาตาบลสร้างค้ อ
ต่อไปกระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
แต่จะไม่ขอรายงานเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะตัวเลขโครงการที่นามา
รายงานให้ ที่ป ระชุม รับ ทราบวัน นี้ ได้ม าจากระบบ e-Plan ตามที่ คลั งได้เบิ ก จ่าย
ขอรายงานไปตามยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นโครงการเกี่ยวกับอาหารเสริม
นมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้ดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว 61,318.40 บาท
2.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
76,648.00 บาท
3.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมพูพานเหนือ 76,648.00 บาท
4.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ 76,648.00 บาท
5.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน
76,648.00 บาท
6.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม 78,564.20 บาท
7.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมพูพานทอง 76,648.00 บาท
8.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ 268,268.00 บาท
9.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 139,882.60 บาท
10.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างค้อ 546,117.00 บาท
11.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม 182,955.20 บาท
12.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 220,363.00 บาท
13.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชมพูพาน
350,664.60 บาท
14.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว 156,800.00 บาท
15.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 196,000.00 บาท
16.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ 196,000.00 บาท
17.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ 196,000.00 บาท
18.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน 196,000.00 บาท
19.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม 200,900.00 บาท
20.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมพูพานทอง 196,000.00 บาท
21.อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ 138,000.00 บาท
22.อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 72,000.00 บาท
23.อาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 285,000.00 บาท
24.สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสะพานสาม 96,000.00 บาท
25.สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 113,000.00 บาท
26.สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านชมภูพาน 183,000.00 บาท
27.จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ศพด.เทศบาลตาบลสร้างค้อ 396,100.00 บาท
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28.ก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 498,000.00 บาท
29.ก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมประตูเปิด-ปิด ศพด. บ้านสร้างค้อ 198,500.00 บาท
30.ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ ศพด.บ้านต้อน พร้อมประตูเลื่อน 96,200.00 บาท
31.แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 146,354.00 บาท
32.สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 3,600.00 บาท
33.สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 9,361,100.00 บาท
34.สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 3,567,200.00 บาท
35.จัดหาสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มศูนย์พัฒนาเด็กตาบลสร้างค้อ 72,300.00 บาท
36.จัดจ้างยานพาหนะรับส่งเด็กยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตาบลสร้างค้อ 384,750.00 บาท
37.สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้าขอพรผู้สูงอายุ 60,450.00 บาท
38.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน (สปสช. ) 240,075.00 บาท
39.รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดจากยุงลาย 25,950.00 บาท
40.พาลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 24,800.00 บาท
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒ นาการค้า การลงทุนและการท่ องเที่ ยว มีโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
1.สืบสานประเพณีของดีอาเภอภูพาน 199,250.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.จัดการเตรียมการงานรัฐพิธีรับเสด็จ และเฉลิมพระเกียรติ 76,185.00 บาท
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 23,850.00 บาท
3.ฝึ กอบรมการท าดอกไม้จัน ทน์ เพื่ อใช้ในพระราชพิ ธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 39,060.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.เจาะบ่อบาดาล บ้านสร้างค้อ หมู่ 1 69,500.00 บาท
2.เจาะบ่อบาดาล บ้านต้อน หมู่ที่ 3 69,500.00 บาท
3.เจาะบ่อบาดาล บ้านชมพูพาน หมู่ 10 69,500.00 บาท
4.เจาะบ่อบาดาล บ้านสร้างค้อ หมู่ 12 69,500.00 บาท
5.เจาะบ่อบาดาล บ้านสะพานสาม หมู่ 13 69,500.00 บาท
6.เจาะบ่อบาดาล บ้านเชียงแสนพัฒนา หมู่ 15 69,500.00 บาท
7.เจาะบ่อบาดาล บ้านถ้าศรีแก้ว หมู่ 23 69,500.00 บาท
8.ก่อสร้างหอถังทรงลูกบอล บ้านโนนสาราญ หมู่ 19 329,000.00 บาท
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9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงต่อจากเส้นเดิม สายหลังบ้าน (สายสุรีย์) บ้าน
ดอนแคน หมู่ที่ 11 464,500.00 บาท
10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มเชียงแสน บ้านเชียงแสนพัฒนา หมู่ 15
464,500.00 บาท
11.ก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย (ช่วงซอย 1 ถึงซอย 2) บ้านชมพูพาน
เหนือ หมู่ 16 464,500.00 บาท
12.ก่ อ สร้ างถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก สายกลางหมู่ บ้ าน บ้ านโนนส าราญ หมู่ 19
497,500.00 บาท
13.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 21 68,500.00 บาท
14.ขยายเขตไฟฟ้ า แรงต่ าฝั่ งทิ ศ ตะวัน ตก คุ้ ม รั ก สามั ค คี บ้ านใหม่ พั ฒ นา หมู่ ที่ 7
399,703.67 บาท
15.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าภายในตาบลสร้างค้อ ม.12 196,215.00 บาท
16.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตาบลสร้างค้อ 1,080,000.00 บาท
17.จ้างเหมาบริการทีมกู้ชีพหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 227,120.00 บาท
18.เทศบาลเคลื่ อ นที่ ฝึ ก อบรมประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพบู ร ณาการ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนยุทธศาสตร์ 27,387.00 บาท
19.จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะทางาน 12,000.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
20.จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทางาน 5,100.00 บาท
21.จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อตู้แบบเตี้ยโล่ง 6,000.00 บาท
22.จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อชุดโต๊ะรับรอง โซฟา 15,000.00 บาท
23.จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 5,000.00 บาท
24.จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 81,900.00 บาท
25.จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 100,000.00 บาท
26.จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเปิดปิดไฟ 3,500.00 บาท
27.จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 150,000.00 บาท
28.จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,000.00 บาท
29.จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 12,000.00 บาท
30.จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 11,000.00 บาท
31.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสารองกระแสไฟฟ้าขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง 14,500.00 บาท
32.จั ดหาครุภัณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ จัดซื้อเครื่อ งพิ มพ์ ชนิ ดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ
Network 12,000.00 บาท
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33.จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค ส าหรั บ งาน
ประมวลผล 42,000.00 บาท
34.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1,990.00 บาท
35.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค 15,300.00 บาท
36.จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ กล้ อ งโทรทั ศ น์ วงจรปิ ด IP แบบมุ ม มองคงที่ (IP Fixed
Camera) 40,000.00 บาท
37.เทศบาลเคลื่อนที่ อบรมให้ ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและให้ บริการรับ
ชาระภาษี ประจาปี 3,000.00 บาท
38.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา 14,990.00 บาท
39.จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 60,000.00 บาท
40.โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. บ้ า นชมภู พ านกลาง หมู่ ที่ 22 (สายซอย 5)
497,500.00 บาท
41.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 สายลงน้าพุง 497,500.00 บาท
42.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 สายซอยคนมักม้วน 467,500.00 บาท
43.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 สายกลุ่มบ้านนายภิรมย์ 497,500.00 บาท
44.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างค้อ ม.1 สาย ซอย1 บ่อบาดาล สายกลุ่ม
บ้านนายสุดา 189,500.00 บาท
45.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายซอยคุ้มเก่า 233,500.00 บาท
46.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายคุ้มน้าพุง 497,500.00 บาท
47.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สาย ซอยหลังโรงเรียน 497,500.00 บาท
48.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายคุ้มบุ่งบักตู้ 497,500.00 บาท
49.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายคุ้มเย็นฤดี 497,500.00 บาท
50.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายซอยบ้านตากาย 497,500.00 บาท
51.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1และช่วงที่ 2 384,500.00 บาท
52.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่13 สายไปบุ่งบักตู้ 497,500.00 บาท
53.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่12 ข้าง ร.ร.ท่านผู้หญิงจันทิมาฯ 497,500 บาท
54.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่17 สายหลังโรงเรียน บ้านต้อน 497,500 บาท
55.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 สายไปบุ่งขี้นาค 497,500 บาท
56.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายซอย 1-2 468,500.00 บาท
57.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 23 สายกลุ่มบ้านพ่อสมเกียรติ 347,500 บาท
58.โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. บ้ า นชมพู พ านเหนื อ ม.16 สายที่ 1 หน้ า ศาลา
ประชาคม สายที่ 2 ซอย 2 454,500.00 บาท
59.โครงการขุดลอกลาห้วยเปลือย บ้านโนนหัวช้าง ม.8 63,500.00 บาท
60.โครงการขุดลอกลาห้วยท่านขุน บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 127,500.00 บาท
61.โครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงลูกบอล ขนาดเล็ก หมู่ที่ 18 140,000.00 บาท
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62.โครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงลูกบอล ขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 308,500.00 บาท
63.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายสายสุรีย์ ช่วงที่ 2 464,500.00 บาท
64.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6สายสะพานคอนกรีต-สานักสงฆ์ 497,500 บาท
66.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดทึบสูง จานวน 4 ตู้ 22,000.00 บาท
67.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มมะค่า ม.15 497,500.00 บาท
68.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองสันต์ ม. 19 499,000.00 บาท
69.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายคุ้มเย็นฤดี 499,000.00 บาท
70.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน 497,500.00 บาท
71.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายคุ้มป่าสัก 497,500.00 บาท
72.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายวัดป่าเทพนิมิต 499,000.00 บาท
73.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 สายทางคุ้มปู่ตา 499,000.00 บาท
74.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 สายทางคุ้มวังน้าเมา 497,500.00 บาท
75.โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติภายในบริเวณเมรุ หมู่ 10 392,000.00 บาท
76.โครงการต่อเติม ศพด.เทศบาลตาบลสร้างค้อ 28,000.00 บาท
77.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 16,900.00 บาท
78.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา 3,300.00 บาท
79.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 4,300.00 บาท
80.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่1 21,800.00 บาท
81.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา 3,300.00 บาท
82.จัดงานพระราชพิธีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมจัดหาต้นดาวเรืองเพื่อใช้ประกอบพิ ธีในเขตเทศบาล
ตาบลสร้างค้อ และสนับสนุนพิธีของจังหวัดสกลนคร 60,000.00 บาท
83.การประนอมข้อพิพ าทระดับชุมชน และเผยแพร่ความรู้ พระราชบั ญ ญั ติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 17,970.00 บาท
84.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14,500.00 บาท
โครงการที่ ได้ ก ล่ า วมาเป็ น โครงการที่ ได้ ด าเนิ น การและท าการเบิ ก จ่ า ย
เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2560 จานวนโครงการ 130 โครงการ ทุกโครงการ
พั ฒ น าที่ น าม าด าเนิ น การ เป็ น โค รงการที่ ได้ ด าเนิ น การไป ตาม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 นิ ยามความหมายโครงการ โครงการพั ฒ นา หมายความว่า โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ดาเนิ น การเพื่อให้ การพัฒ นาบรรลุ ตามวิสัยทั ศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กาหนดไว้
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ประธาน

ที่ประชุม

ที่ประชุมสภาคงได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของท่านนายกเทศมนตรี ในปีที่
ผ่านมา ทั้งหมด 130 โครงการ ท่านสมาชิกสภาคงได้รับทราบแล้วมีท่านใดสงสัย
หรือจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ดาเนินการในระเบียบวาระต่อไป
รับทราบ
3.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประธาน

เรื่ อ งรายงานสถานะการเงิ น การคลั ง ประจ าปี ง บประมาณ 25 60
ผู้อานวยการกองคลังเป็นผู้รายงาน
นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์
ดิฉัน นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์ ผู้อานวยการกองคลัง ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากท่ านนายกเทศมนตรีให้ เป็ น ผู้ ก ล่ าวรายงานในเรื่องของงบแสดงฐานะการเงิน
ประจ าปี งบประมาณ 2560 รายละเอียดตัวเลข ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ 2560 โดยเริ่มจาก สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร 41,454,298.23 บาท เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
2,351458.69 บาท รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 1,115,369.37 บาท ลูกหนี้ค่าภาษี
28,993.05 บาท ลู ก หนี้ เงิน ทุ น โครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน(2) 82,600.00 บาท
ลู ก หนี้ เงิ น ยื ม เงิ น สะสม 104,000.00 บาท ลู ก หนี้ เงิ น สะสม 1,710.00 บาท
รวมสิ น ทรัพ ย์ห มุน เวียน 45,138,429.34 บาท หมวดหนี้สิ น หนี้สิ น หมุน เวียน
รายจ่ายค้างจ่าย 5,192,815.20 บาท หนี้เงินรับฝาก 3,406,293.77 บาท เจ้าหนี้
เงิน สะสม 1,710.00 บาท รวมหนี้สิ นหมุน เวียนทั้งหมด 8,600,818.97 บาท
หมวดเงินสะสม ประกอบด้วย เงินสะสม 19,818,302.44 บาท เงินทุนสารองเงิน
สะสม 16,719,307.93 บาท รวมเงินสะสม 36,537,610.37 บาท รวมหนี้สินและ
เงินสะสม 45,138,429.34 บาท ตามงบแสดงฐานะการเงิน รวมสินทรัพย์กั บรวม
หนี้สินและเงินสะสมยอดจะต้องเท่ากัน คือ 45,138,429.34 บาท หน้าต่อไปเป็นงบ
แสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับของเทศบาลตาบลสร้างค้อ ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว และในปีงบประมาณ 2560 เราประมาณการรายรับ
ไว้ที่ 52,412,500.00 บาท แต่รายรับที่รับจริง คือ 55,261,648.44 บาท และมี
รายจ่ า ยรวม 50,214,249.90 บาท เรามี ร ายรั บ สู ง กว่ า รายจ่ า ย จ านวน
5,047,398.54 บาท รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่ง ให้ท่านสมาชิก
สภาทุกท่าน ขอบคุณค่ะ
ประธาน
ในปีที่ผ่านมาเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นเรื่องที่ดี ท่านสมาชิกสภายัง
ข้องใจหรือสงสัยในหมวดใดขอเชิญซักถามได้ ถ้าไม่มีก็จะขอดาเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
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3.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
(รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560) ประจาปีงบประมาณ 2560
ประธาน

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

เรื่ องต่อไปเป็ นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาเทศบาล
ตาบลสร้างค้อ รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้รายงานรายละเอียด
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
โดยคณะกรรมการติ ด ตาม ในรอบนี้ เป็ น รอบที่ 2 ตั้ งแต่ เดื อ นเมษายนถึ งเดื อ น
กันยายน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 13 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้ บ ริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบเมื่อเราได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทั้งสองรอบแล้ว จะต้องนาเข้ามา
รายงานให้สภาได้รับทราบ โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 มี
ทั้งหมด 179 โครงการ และมีการปรับแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เพิ่ม
โครงการ 57 โครงการ ซึ่งรวมโครงการจากแผนทุกฉบั บ ทั้งหมด 236 โครงการ
งบประมาณ 99,074,772 บ าท อ นุ มั ติ โค รงก ารทั้ งห ม ด 1 5 7 โค รงก าร
งบประมาณ 50,120,771 บาท ลงนามสั ญ ญา 130 โครงการ งบประมาณ
31,093,446 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 130 โครงการ งบประมาณ 31,093,446 บาท
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการได้พบปัญหาและอุปสรรค
จากภาพรวมของการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสร้างค้อ ดังนี้
1. หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญ หาที่จะต้องแก้ไขเป็นจานวนมาก ส่ งผลให้
จานวนโครงการที่ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนามีจานวนมากตาม
2. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินการในการแก้ไขปั ญหาทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดตามแผนพัฒนา
3. เทศบาลไม่ส ามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. การตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง
ไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไปทาให้ ต้อง โอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่าย
รายการใหม่
5.โครงการที่อนุมัติ และได้รับการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติ แต่ไม่
ดาเนินการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อให้ การดาเนินงานของเทศบาลตาบล
สร้างค้อ มีระดับความสาเร็ จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และ
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.การจัดทางบประมาณรายจ่ายควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการ
จัดทา และให้มีความสอดคล้องกันการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
2.การจัดทาแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณ และคานึงถึงสถานะคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
3.เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
4.ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
มากที่สุด
5.โครงการที่อนุมัติ และได้รับการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติ/งบประมาณ
เพิ่มเติมแต่ไม่ดาเนินการควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ชี้แจงเหตุผลทีไ่ ม่
ดาเนินการโครงการต่อผู้บริหารพร้อมให้รายงานต่อสภา เพราะเกิดผลเสียเนื่องจาก
เมื่อมีการบรรจุในเทศบัญญัติและมีการตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มี
การดาเนินการใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณในส่วนอื่น ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการที่จะต้องรายงานว่ามีเหตุผลความจาเป็นอะไรที่ไม่
สามารถดาเนินโครงการได้จะต้องทารายงานเสนอผู้บริหารและจะต้องรายงานต่อสภา
ให้รับทราบด้วย ข้อคิดเห็นที่คณะกรรมการได้ฝากไว้ คือ เพื่อให้การดาเนินโครงการ
ของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้คณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลสร้างค้ อเร่งการด าเนิ น โครงการ หรือตรวจสอบผลหลั งดาเนิ น การ
โครงการ พร้อมกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตาม
โครงการ สรุป ปั ญ หา-อุป สรรค ข้ อเสนอแนะหรือ แสดงความคิด เห็ น เนื่ อ งจากมี
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการ จานวน 27 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น 17.20%
ซึ่งบางโครงการอาจดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ E-PLAN อาจทาให้
การรายงานคลาดเคลื่อน เห็นควรกาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ควรให้
ความสาคัญกับโครงการที่ประชาชนนาเสนอมาเป็นอันดับต้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมกาหนดไว้ในแผนพัฒนา เพื่อเป็นกรอบ
จัดทางบประมาณในปีถัดไป
ขออนุญาตรายงานการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) ของเทศบาลต าบลสร้า งค้ อ ซึ่งต่ อไปเราจะไม่มีแ ผนสามปี แล้ ว ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อ งแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารจัดท าและประสานแผนพั ฒ นาสามปี ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 (1) การวัดคุณภาพแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ดาเนิ นการให้
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แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนา ซึ่งผลการประเมินที่ได้มา
ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร ทั้งสภาพข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกาหนดตัวชี้วัด (KPI)
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ ทุกหัวข้อการประเมินคะแนน
ของเราอยู่ที่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเกี่ยว
กั บ การประเมิ น และติ ด ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข อง เทศบาลต าบลสร้ า งค้ อ
ขอบคุณครับ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเราได้มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมติดตาม
และประเมิ น ทั้ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ผู้ น าท้ อ งที่ เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการประเมิน ทาไมคะแนนของเราไม่เต็ม หรือคะแนนถึงขาด ในการที่เรา
ได้ประชุมติดตามประเมินครั้งก่อน เราได้มีข้อซักถามในที่ประชุมว่า ทาไมโครงการที่
อยู่ ในเทศบั ญ ญั ติ ไม่ มี ก ารด าเนิ น การ เพราะโครงการที่ อ ยู่ ในเทศบั ญ ญั ติ นั้ น มี ทั้ ง
งบประมาณที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ แต่ ท าไมไม่ มี ก ารด าเนิ น การเป็ น เหตุ ผ ลที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการรายงานให้ผู้บริ ห ารและขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการเข้ ารายงานต่อ ที่ ป ระชุม สภาเพื่ อ ให้ ท่านสมาชิก สภาได้รับ ทราบด้ ว ยว่ามี
เหตุผลอะไรที่ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือติดเรื่องระเบียบกฎหมายข้อใด เราจะได้
ทราบและจะได้หาวิธีแก้ไขต่อไป
ตามที่กระผมได้ฟังรายงานจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บางโครงการไม่
สามารถดาเนินการได้แม้จะได้บรรจุเข้าไว้ในเทศบัญญัติแล้ว กระผมจึงอยากทราบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น มีโครงการใดบ้างที่ไม่สามารถดาเนินการได้ มีปัญหา
อุปสรรคอะไร ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
บางโครงการที่เราไม่สามารถดาเนินการได้นั้น มีบ้างที่ติดปัญหาเรื่องระเบียบ
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ และบางโครงการยังไม่จาเป็นที่จะดาเนินการอาจจะติด
ช่วงเวลาของการดาเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณจึงได้โอนไปดาเนินการในส่วน
ของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ประกอบกับที่ผ่านมา
พื้นที่เราได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ซึ่งเป็นปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ช่ว ยเหลื อ ประชาชนให้ ทั น เวลา เพราะคณะผู้ บ ริห ารได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ พี่ น้ อ ง
ประชาชนตาบลสร้างค้อของเรามากกว่า ขอบคุณครับ
กระผมขอชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม เรื่อ งเงิน อุ ด หนุ น โรงเรี ย นที่ เราไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
เนื่ องจากเราได้มีระเบียบเงินอุดหนุน ออกมาบังคับใช้ การที่เราจะดาเนินการตาม
โครงการที่ โรงเรีย นร้อ งขอเข้ ามานั้ น เราจะต้ อ งได้ รับ การยื น ยั น มาจากเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ว่าไม่มีงบประมาณที่จะดาเนินการในโครงการนั้น
เราจึงจะสามารถดาเนินการได้ แต่เมื่อเราได้ทาหนังสือสอบถามเข้าไปแล้วแต่ไม่มีการ
ตอบรับมาจากเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถดาเนินการได้ และที่ผ่าน
มาเรามีความจาเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง

นายพิจิต หินดี

จากพายุเซินกา เราจึงมีความจาเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
จึงขอชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ขอบคุณครับ
ในเรื่ อ งของเงิ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย น กระผมได้ ท าความเข้ า ใจกั บ ท่ า น
ผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการซึ่งท่านก็เข้าใจแล้ว เทศบาลไม่สามารถ
ดาเนินการได้หากไม่มีหนังสือยืนยัน หรือรับรองมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หากเทศบาลดาเนินการไปโดยไม่มีหนังสือมายืนยัน จะเป็นการสุ่มเสี่ยงที่เราจะทาผิด
ระเบี ย บเงิน อุ ดหนุ น ท่ านผู้ อ านวยการโรงเรีย นก็ เข้ าใจ ขอบคุ ณ ท่ านนายกที่ ได้
รายงานผลการด าเนิ น งานในปี ที่ ผ่ านมา กองคลั ง รายงานสถานะการเงิน การคลั ง
รวมถึงการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สมาชิกสภาได้รับทราบทั้ง 3 วาระ เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
ในวาระอื่น ๆ นี้ มี ท่ านสมาชิก ท่ านใดจะนาเสนอปั ญ หาหรือความเดือดร้อ น
ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ
ในวาระอื่น ๆ มีเรื่องที่จะฝากไปถึงคณะผู้ บริห ารเรื่องถนนคอนกรีต ชารุด
บางหมู่บ้านในตาบลสร้างค้อถนนคอนกรีตได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน
เกิดการชารุดเสียหาย ทาให้ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง บางหมู่บ้านก็เกิดคาถามว่าทาไมสมาชิกสภาไม่ทาเรื่องเสนอ
คณะผู้บริหารเพื่อให้มาซ่อมแซม บางหมู่บ้านประชาชนต้องเก็บรวบรวมเงินเพื่อ
ไปซ่อมบารุง ถนนในหมู่บ้ าน กระผมจึงขอนาเสนอคณะผู้ บ ริห ารในเรื่อ งการ
จั ด หางบประมาณเพื่ อ มาซ่ อ มบ ารุ ง ถนนเฉพาะจุ ด ที่ มี ค วามเสี ย หายให้ กั บ
ประชาชนในหมู่ บ้ าน ซึ่ งในการซ่ อ มบ ารุ งไม่ น่ าจะใช้ งบประมาณมาก บาง
หมู่บ้านระหว่างรอยต่อของถนนเกิดยกตัวสูงขึ้น บางหมู่บ้านเกิดเป็นหลุมลึกเวลา
ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงขอฝากให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาหาแนวทาง
ในเรื่ อ งของงบประมาณเพื่ อ ลงไปแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ พี่ น้ อ ง
ประชาชน เรื่องที่สองเรื่องของเสียงตามสาย ได้รับแจ้งจากบางหมู่บ้านว่าได้ทา
หนังสือแจ้งเรื่องเครื่องเสียงตามสายเข้ามาที่เทศบาลแล้ว แต่ยังไม่มีช่างออกไป
ด าเนิ น การให้ หรื อ ออกไปก็ อ อกไปช้ า ขอให้ ท่ านผู้ บ ริห ารได้ พิ จ ารณาหา
ข้อสรุป หาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตาบลสร้างค้อ
กระผมได้รับ แจ้งจากชาวบ้านเรื่องการซ่อมถนนคอนกรีตบริเวณทางเข้า
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ได้ยินเสียงบ่นจากชาวบ้านว่าไม่ได้คุณภาพ
เพราะต่ากว่าถนนเดิมถ้าจะซ่อมแล้วทาไมไม่ทาให้สูงกว่าถนนเดิม เมื่อเราผ่านไป
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เลิกประชุมเวลา

ตรงนั้นแล้วเหมือนตกหลุม กระผมไม่ทราบว่าตอนที่ซ่อมนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ก็
เป็นคาถามที่ประชาชนสงสัย
กระผมขอฝากท่ านผู้ บริห ารได้พิ จารณาเรื่องหอถังประปาหมู่ที่ 20 ถนน
ลูกรัง ถนนคอนกรีต เพราะเมื่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้วก็เกิดการชารุดเสียหาย
ขอให้ท่านได้พิจารณาแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่และ
คุ้มค่ากับภาษีที่ประชาชนจ่ายให้กับเรา ขอบคุณครับ
เรื่องถนนคอนกรีตที่ชารุด กระผมยังไม่ได้รับการรายงานเพราะหากชารุด
เมื่อมีห นังสือเข้ามาแจ้งที่เทศบาลกระผมก็จะสั่งให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบออก
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสารวจความเสียหาย ถ้าหากท่านสมาชิกมีข้อมูลหรือ
ได้รับแจ้งรบกวนแจ้งให้ท่านผู้นาทาหนังสือเข้ามากระผมจะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ออกสารวจข้อเท็จจริง ส่วนเรื่องของเสียงตามสายถ้ ามีหนังสือเข้ามาเจ้าหน้าที่
ผู้รั บ ผิ ดชอบก็จะออกไปสารวจและซ่อมแซมให้ แต่มีบ้างเมื่อมีห นังสื อเข้ามา
พร้อมกันก็อาจจะต้องช้าบ้าง และถ้าหากเป็นฤดูฝนเราก็ต้องเซฟเจ้าหน้าที่ของ
เราไว้เช่นกัน ในการบริหารงานของเราเทศบาลตาบลสร้างค้อ ทั้งคณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เราก็ได้ร่วมกันทางานมาเกือบครบสี่ ปีแล้ว และ
ต่อไปคือการรักษาการในตาแหน่งก็ขอให้พวกเราได้พร้อมใจกันทางานเพื่อพัฒนา
ตาบลสร้างค้อเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตาบลสร้างค้อ ก็ขอฝากท่าน
สมาชิกสภาด้วย หากพบปัญหาความเดือ ดร้อนของประชาชนท่านสามารถแจ้ง
ผ่านผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลได้
การประชุมวันนี้ เป็ นการรายงานผลการด าเนิน งานของนายกเทศมนตรี
ประจาปีงบประมาณ 2560 และการรายงานสถานะการเงินการคลังรวมถึงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ท่านสมาชิก ก็ได้ทา
ความเข้าใจในข้อสงสัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้
ตอบคาถามทุกคาถามชัดเจนแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันทาหน้าที่ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ รอง
นายกฯ และ เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ ประจ าปี 2560 สมั ย ที่ สี่ ในวั น นี้
ดาเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุม
14.00 น.

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
( นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 1

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายวิโรจน์ รักภูเสน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 2

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางสุดารัตน์ วงศ์จันทร์แดง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 2

