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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕60 
วันท่ี ๑5 พฤษภาคม  ๒๕60  เวลา ๐๙.๓๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
................................................ 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ 09.๐๐ น. สังวร  สุดโต 
๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ 09.๐๐ น. ทองพูล โสภาลี 
๓ นายประพัทธ  ทีทา เลขานุการสภาฯ 09.๐๐ น. ประพัทธ ทีทา 
๔ นายสนั่น  เตโพธิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ 09.๐๐ น. สนั่น  เตโพธิ ์
๕ นางวนิดา  ใสจงู สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 09.๐๐ น. วนิดา  ใสจงู 
๖ นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 09.๐๐ น. วสันต  หวานจิตร 
๗ นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ 09.๐๐ น. -ลา- 
๘ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ 09.๐๐ น. สายทอง  ธาตุดี 
๙ นายเสถียร  ใสทอง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ 09.๐๐ น. เสถียร  ใสทอง 

๑๐ นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 09.๐๐ น. รัตนชัย  ทีทา 
๑๑ นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 09.๐๐ น. อุทัย  บางปา 
๑๒ นายทองคํา  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ 09.๐๐ น. ทองคํา  กุลวงษ 
๑๓ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ 09.๐๐ น. วสุรัตน  ภาวะโคตร 
๑๔ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ 09.๐๐ น. เอ่ียม  วงษละคร 
๑๕ นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ 09.๐๐ น. วันเชา  สมีนาง 
๑๖ นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ 09.๐๐ น. รัฐพล  รอยดา 
๑๗ นายประสิทธิ์  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ 09.๐๐ น. ประสิทธิ์  กุลวงษ 
๑๘ นายสมควร  พืชผักหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ 09.๐๐ น. สมควร  พืชผักหวาน 

 

 

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑7  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน  1 คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบล ๐๙.๓๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 
๒ นายสวุรรณที  ไขมกุข รองนายก อบต. ๐๙.๓๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 
๓ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต. ๐๙.๓๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
๔ นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต. ๐๙.๓๐ น. ไสว  ขันทะ 
๕ นางสุคนธา  วิชัย ปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สุคนธา  วิชัย 
๖ นายวิเชียร  สมกุล รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. วิเชียร  สมกุล 
๗ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๘ นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๙ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

๑๐ นายทองใบ  กุลวงษ กํานันตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองใบ  กุลวงษ 
๑๑ นายทองสี  พรมจันทร ผูใหญบาน  ม.๖ ๐๙.๓๐ น. ทองส ี พรมจนัทร 
๑๒ นายสุพจน  สายจันทร ผูใหญบาน ม. 4 ๐๙.๓๐ น. สุพจน  สายจันทร 
๑๓ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
๑๔ นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
๑๕ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันฯ ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 

     
     
     
     
     

 

เริ่มประชุม  : เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนไหวพระ 

ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 ในวันท่ี 15  

นายสังวร  สุดโต พฤษภาคม  ๒๕60ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ พนักงานองคการ  
นายสังวร  สุดโต บริหารสวนตําบลแคนเหนือ และผูนําทองท่ีทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการดําเนิน 

กิจกรรมโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต และกิจกรรมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป  ๒๕60 ท่ีผานมา   

ท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาฯ ครั้งท่ีผานมา สมัยสามัญสมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 1/2560 
นายสังวร  สุดโต ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕60 ท่ีผานมา ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมไปพรอมหนังสือ

เชิญประชุมใหทานไดพิจารณาแลวนั้น หากมีสวนใดท่ีเห็นวาไมถูกตอง หรือมีขอทักทวงใน
สวนของรายละเอียดรายงานการประชุม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดเสนอเพ่ือ
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง  เม่ือไมมีขอทักทวงแกไขใดๆ จึงไดขอมติเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุม โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ /๒๕60 เปนเอก
ฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 15  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง พิจารณา 
  * พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560  

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน   
นายสังวร  สุดโต  ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ  

แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ซ่ึงตามท่ีฝายบริหารไดเสนอตอ
สภาฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

3.1 เสนอตอสภาฯ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 (หมวด           
คาครุภัณฑ)  

นางสุคนธา  วิชัย  ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร เพ่ือเสนอรายละเอียดตอสภาฯ พิจารณาอนุมัติ
โอน 
ปลัดอบต.  งบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2560  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอขอพิจารณา พรอมท้ังไดชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
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   เดมิตามขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ 2560 

1) สํานักงานปลัด    
    โอนลด  (คาวัสดุสํานักงาน)  จํานวน 3,000.- บาท  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งานบริหารงานท่ัวไป 
    งบดําเนินงาน 

หมวดคาวัสดุ(หนา 4) จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
-  (คาวัสดุสํานักงาน)  ตั้งไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ี

จําเปนตองใชในสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณ น้ําดื่ม จํานวน 200,000.- บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากไมไดตั้งจายรายการดังกลาว จึง
จําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน 3,000.- บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    งานบริหารงานท่ัวไป 
    งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
- (คาครุภัณฑสํานักงาน) เพ่ือจายเปนคาชั้นวางเอกสาร ซ่ึงจําเปนตองใช

ในสํานักงานจํานวน 2 อัน เปนเงินจํานวน 3,000.- บาท 

2) กองการศึกษา 
    โอนลด  (คาวัสดุสํานักงาน)  จํานวน  3,000.- บาท  

แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบดําเนินงาน 

หมวดคาวัสดุ(หนา 10) จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
-  (คาวัสดุสํานักงาน)  ตั้งไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนตอง

สําหรับในสวนการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ 
แฟม น้ําดื่ม ฯลฯจํานวน 45,000.- บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเนื่องจากไมไดตั้งจายรายการดังกลาว            จึง
จําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน 3,000.- บาท 
แผนงานการศึกษา 

    งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑจํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
- (คาวัสดุสํานักงาน) เพ่ือจายเปนคาชั้นวางเอกสาร ซ่ึงจําเปนตองใชใน

สํานักงาน จํานวน 2 อัน เปนเงินจํานวน 3,000.- บาท 
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3) กองชาง    
    โอนลด  (คาวัสดุสํานักงาน)  จํานวน  1,500.- บาท  

แผนงานเคหะและชมุชน 
    งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    งบดําเนินงาน 

หมวดคาวัสดุ(หนา 17) จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
-  (คาวัสดุสํานักงาน)  ตั้งไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ีจําเปนตอง

สําหรับในสํานักงาน เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ ท่ีใชใน
สํานักงาน ฯลฯ จํานวน 20,000.- บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเนื่องจากไมไดตั้งจายรายการดังกลาว            จึง
จําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน 1,500.- บาท 
แผนงานเคหะและชมุชน 

    งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑจํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
- (คาวัสดุสํานักงาน) เพ่ือจายเปนคาชั้นวางเอกสาร ซ่ึงจําเปนตองใชใน

สํานักงาน จํานวน 1 อัน เปนเงินจํานวน  1,500.- บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการการพิจารณาอนุมัติ นาย
สังวร  สุดโต  โอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560  

หมวดคาวัสดุ ไปตั้งรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบล
แคนเหนือไดเสนอรายละเอียดประกอบการขอโอน แลวนั้น ไมมีสมาชิกสภาท่ีเขารวม
ประชุมทานใดสอบถามเพ่ิมเติมจึงไดขอมติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดคาครุภัณฑ 
จํานวน 3 รายการ ดวยการยกมือ  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. 2560 หมวดคาวัสดุ ไปตั้งรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 3 
รายการ อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 15  เสียง 

3.2 เสนอตอสภาฯ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 (หมวด           
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง) โครงการบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 

ประธานสภาฯ  ไดแจงตอสภาฯ เพ่ือเขาสูการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ         
นายสังวร  สุดโต  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขอ 3.2  (หมวดคาท่ีดิน และสิ่ง  

กอสราง)โครงการบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 รายละเอียดไดเชิญฝายบริหารเสนอตอ 
สภาฯ 
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นางสุคนธา  วิชัย ผูไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร เพ่ือเสนอรายละเอียดตอสภาฯ พิจารณาอนุมัติโอน
ปลัดอบต.  งบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2560  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอขอพิจารณา ตามขอ 3.2 โครงการบานหนอง
เจาเมือง หมูท่ี 6 พรอมท้ังไดชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

    กองชาง 
    แผนงานเคหะและชมุชน 
    งานไฟฟาและถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

    โอนลดจํานวน 2 โครงการ  เปนเงินจํานวน 193,000.- บาท   
(18) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําจากบานนายบุญเลิศ สมีแจม – 

บานนายอํานาจ บุญคํ้า บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบาน
ไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน  111,000.- บาท(หนา 19) 

- เพ่ือปรับปรุงทางระบายน้ําจากบาน นายบุญเลิศ สมีแจม –  บานนาย
อํานาจ บุญคํ้า ชวงท่ี 1 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.30 เมตร ระยะทางยาวรวม 160.00 เมตร และกอสรางบอพักน้ําขนาดกวาง 
0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 17 บอ ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย และปายตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(20) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางบาน พอวสุรัตน 
ภาวะโคตร – ยุงขาวนายสุวิทย สุดงาม บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคน
เหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน 82,000.- บาท(หนา 20) 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางบานพอวสุรัตน  ภาวะ
โคตร – ยุงขาวนายสุวิทย  สุดงาม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 57.50 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1 โครงการ เปนเงินจํานวน 193,000.- 
บาท 

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางบานพอวสุรัตน 
ภาวะโคตร – ยุงขาวนายสุวิทย  สุดงาม บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคน
เหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน 193,000.- บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางบานพอวสุรัตน  ภาวะ
โคตร – ยุงขาวนายสุวิทย สุดงาม ชวงท่ี 1 ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือรวมมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 352.00 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย และปายตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 
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ประธานสภาฯ  ไดเชิญ ทานวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 เจาของพ้ืนท่ี
นายสังวร  สุดโต  ดําเนินโครงการไดชี้แจงตอสภาฯ ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560 ตามท่ีปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดเสนอรายละเอียดแลวนั้น เพ่ิมเติม 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร ตามท่ีบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ไดเสนอโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือบรรจุไวใน  
ส.อบต. ม.6 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560  จํานวน 2 โครงการ รายละเอียดปลัด

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดนําเรียนตอท่ีประชุมแลวนั้น  เหตุท่ีมีความจําเปน
ท่ีตองขออนุมัติตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย เนื่องจากบาน
หนองเจาเมือง หมูท่ี 6  ไดรับจัดสรรงบประมาณหมูบานละ 250,000.- บาท ซ่ึงได
ดําเนินการโครงการปรับปรุงทางระบายน้ํา แลวนั้น จึงขอสภาฯ พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 ตามท่ีไดบรรจุไว
ในขอบัญญัติ  เพ่ือโอนเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กฯ แทน 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการการพิจารณาอนุมัติ       
นายสังวร  สุดโต  โอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560  

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งรายการใหมในหมวดเดิม ตามท่ีปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ และทานวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ไดเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอโอน แลวนั้น ไม
มีสมาชิกสภาท่ีเขารวมประชุมทานใดสอบถามเพ่ิมเติมจึงไดขอมติเพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  (บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6)  ดวยการยกมือ  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. 2560 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 จํานวน 
2 โครงการ จํานวนเงิน 193,000.- บาท  ไปตั้งรายการใหมหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 จํานวน 1 โครงการ  เปนจํานวนเงิน 193,000.- 
บาท  อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 15  เสียง 

3.3 เสนอตอสภาฯ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2560 (หมวด           
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง) โครงการบานดอนหมากพริก หมูท่ี 2  

ประธานสภาฯ  ไดแจงตอสภาฯ เพ่ือเขาสูการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติ         
นายสังวร  สุดโต  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขอ 3.3  (หมวดคาท่ีดิน และสิ่ง  

กอสราง) โครงการบานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 รายละเอียดไดเชิญฝายบริหารเสนอตอ
สภาฯ 
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นางสุคนธา  วิชัย ผูไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร เพ่ือเสนอรายละเอียดตอสภาฯ พิจารณา            
ปลัด อบต.  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ      

2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอขอพิจารณา ตามขอ 3.3 โครงการ
บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2  พรอมท้ังไดชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

กองชาง 
    แผนงานเคหะและชมุชน 
    งานไฟฟาและถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

โอนลดจํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน  230,000.- บาท   
(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุด

จริง – บานนางคําใบ สันหนัง บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน 132,000.- บาท(หนา 22) 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุดจริง – 
บานนาง  คําใบ สันหนัง ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 291.00 ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(5) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําจากบานนางเสง่ียม ขานดอน – 
บานนายโอ  ชัยภา  บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 98,000.- บาท(หนา 22) 

- เพ่ือปรับปรุงทางระบายน้ําจากบานนางเสง่ียม ขานดอน – นายโอ  ชัย
ภา ชวงท่ี 1 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 80.00 เมตร และกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 
0.50 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 8 บอ  ชวงท่ี 2 วางทอระบายน้ํา
คอนกรีตชนิดครึ่งซีก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ยาย 40.00 เมตร 
และชวงท่ี 3 ซอมแซมทอระบายน้ําเดิมท่ีชํารุด และฝาปดบอพักน้ํา จํานวน 5 
บอ ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 2 โครงการ เปนเงินจํานวน 230,000.- 
บาท 

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุด
จริง – บานนางคําใบ สันหนัง บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน 177,000.- บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุดจริง – 
บานนาง  คําใบ สันหนัง ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 291.00 ตารางเมตร
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พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(2) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําจากสายรอบหมูบานไปลําหวย
วังเวินบานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 53,000.- บาท 

- โดยขุดรื้อทอระบายน้ําเดิมและกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ยาว 0.50 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวนบอพักน้ํา 14 บอ เพ่ือเชื่อมตอ
กับทางระบายน้ําไปลําหวยวังเวินพรอมถมดินปรับเกรดคันทางขนาดกวาง 3.00 
เมตร ระยะทางยาวรวม 110.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 

นายก อบต.  เรียนตอสภาฯเก่ียวกับการยื่นญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจายตามขอ   
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บานดอนหมากพริก หมู 2  
   นั้น สืบเนื่องจากปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน หมูท่ี  2 ท่ีประสบปญหาน้ํา  

น้ําทวมถนนภายในหมูบาน จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุดจริง – บานนางคําใบ สันหนัง บานดอน
หมากพริก หมูท่ี 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร ปรับเพ่ิมขนาดความหนา 
จากเดิม 0.10 เมตร เปนหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 291.00 ตารางเมตรพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และ
ปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย  และในสวนของโครงการ
ปรับปรุงทางระบายน้ําจากบานนางเสง่ียม ขานดอน – บานนายโอ  ชัยภา  บานดอน
หมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน 98,000.- 
บาท(หนา 22) นั้น  ขออนุมัติพิจาณาโอนงบประมาณตามขอบัญญัติ ไปตั้งจายเปน
รายการใหม  โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําจากสายรอบหมูบาน ไปลําหวยวังเวิน บาน
ดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน  
53,000.- บาท 

นางวนิดา  ใสจูง        ตามท่ีคณะผูบริหารไดเสนอตอสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ส.อบต. ม. 2 ประจําป 2560 บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 นั้น  เห็นวาเปนการแกไขปญหาความ    

เดือดรอนของประชาชนบานดอนหมากพริก จึงเห็นควรพิจารณาตามท่ีไดยื่นเสนอ 

ประธานสภาฯ        เชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมสอบถามรายละเอียดการเพ่ิมเติมประกอบการ 
นายสังวร  สุดโต  พิจารณา โอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป   2560 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งรายการใหมในหมวดเดิม ตามท่ีปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ ไดเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอโอน แลวนั้นผลไมมี
สมาชิกสภาฯ ท่ีเขารวมประชุมทานใดสอบถามเพ่ิมเติมจึงไดขอมติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  (บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2)  ดวยการยกมือ 
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มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. 2560 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 จํานวน 
2 โครงการ จํานวนเงิน 230,000.- บาท  ไปตั้งรายการใหมหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 จํานวน 2 โครงการ  เปนจํานวนเงิน 
230,000.- บาท  อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 17 เสียง 

๓.๔ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแคนเหนือ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  ได เรียนประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิก อบต. และผูเขารวมการประชุม   
จ.ส.ต. ธนัช  ศรีภูมิ กระผมขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ชี้แจงรายละเอียด  ครับ 

นักวิเคราะหฯ 
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์  ได เรียนประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิก อบต. และผูเขารวมการประชุมตามระเบียบ 
             กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ  (ปลัด อบต.)องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 254๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา     ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
   ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  ๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๒. ดําเนินการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

 แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวัน
 รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
 นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
 เดือนตุลาคมของทุกป 

  ๔.  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 ตามท่ีทานสมาชิกไดรับแจกรายงานดังกลาวไปแลวนั้น ดิฉันขอชี้แจงสรุปรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ.2560 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560)   

  ขอรายงานโดยแบงยุทธศาสตรการพัฒนาเปน 7 ยุทธศาสตร  คือ   
  ๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    -  ดําเนินการแลว  จํานวน  3  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๕.๕๕ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน ๕๑ โครงการ  คิดเปนรอยละ 9๔.๔๕ 
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    2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน  ๑๒  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๓๓.3๓ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน 2๔ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๖.6๗ 

    3.  การพัฒนาดานการแกไขปญหาความยากจน 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน  ๕  โครงการ  คิดเปนรอยละ  2๖.3๑ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน 1๔ โครงการ  คิดเปนรอยละ 7๓.6๙ 

    4.  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน  ๖  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๓๐ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน 1๔ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๗๐ 

    5.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการคา และการลงทุน 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน  -  โครงการ  คิดเปนรอยละ  - 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน ๖ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

    6.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการ 
    ทองเท่ียว 

  -  ดําเนินการแลว  จํานวน  ๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๓๐.๗๗ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน  ๙  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๙.๒๓ 

    7.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน  ๒๗  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๖๕.๘๕ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน 1๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๓๔.๑๕ 
สรุปโครงการท่ีดําเนินการ จํานวน ๕๗ โครงการ แลวคิดเปนรอยละ ๓๐.๑๖ 

และโครงการท่ียังไมดําเนินการ จํานวน ๑๓๒ โครงการ คิดเปนรอยละ  ๖๙.๘๔ 
   ซ่ึงงบประมาณสวนใหญจะดําเนินการในยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหาร
 จัดการท่ีดี  รองลงมาคือยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ
 ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการ
 ทองเท่ียว   สาเหตุท่ีทําใหการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปเปนไปไดนอย  
 เนื่องมาจากการไดรับการจัดสรรงบประมาณในจํานวนท่ีนอย  แตความตองการของ 
 ประชาชนในตําบลมีมาก  จึงเปนสาเหตุใหอัตราโครงการท่ียังไมไดดําเนินการมีจํานวน 
 มาก จึงชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ คะ 

ประธานฯ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะซักถามบาง ครับ ถาไมมีถือวารับทราบ  
นายสังวร สุดโต 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอตอสภาฯ 
นายสังวร สุดโต 
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นายวสุรัตน ภาวะโคตร ไดกลาวขอบคุณฝายบริหารท่ีไดใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ และกองชาง  
ส.อบต. หมูท่ี ๖ ในการซอมแซมถนน (การเกษตร) ท่ีชํารุดซ่ึงไดดําเนินการเรียบรอยแลว  

นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดนําเรียนตอประธานสภาฯ และท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 
ส.อบต. หมูท่ี 7 1. ไดเสนอแนะการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท้ัง 9 หมูบาน ในสวนของบานโคกโก หมูท่ี 7 

ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามแผนการพัฒนาฯ ไดบรรจุโครงการรองระบายน้ํา 
ตามความตองการของพ่ีนองประชาชนในหมูบาน จากการดําเนินการโครงการในพ้ืนท่ี
ดําเนินการแลวนั้นอยากใหการกํากับดูแลการดําเนินการท่ีผลประโยชนของชาวบาน ไมใช
ผูรับเหมา เพราะการกอสรางหากดําเนินการตามแบบแปลนก็ไมมีปญหา เพราะไมอยาก
ใหเกิดปญหาการรองเรียน จึงไดฝากผานประธานสภาฯ ไปยังคณะผูบริหารไดกํากับดูแล
ในสวนนี้ เพราะผลประโยชนอันพึงไดรับก็เกิดกับทุกคน 

 2. การประชุมสภาฯ ในสมัยประชุมท่ีผานมา ไดเสนอเก่ียวกับการขยายผิวจราจร/รอง
ระบายน้ําชวง บานแมมุข ยังมีน้ําทวมขัง ซ่ึงไดยื่นคํารองตอองคการบริหารสวนตําบลผาน
ไปยังกองชางไวแลว จึงขอฝากใหชวยติดตามและดําเนินการใหดวย 

 3. เรื่องปญหาน้ําเสียของหมูบานท่ีไหลลงท่ีนาของชาวบาน (พอสวาท  ดินเมืองชน) ซ่ึงได
มีการรองเรียนในท่ีประชุมหมูบาน แตหมูบานไมมีงบประมาณดําเนินการ จึงเรียนผาน
ประธานสภาฯ ไปยังผูบริหารไดพิจารณาดําเนินการตอไป 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ  ถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในหมูบาน  ซ่ึงเปน 
ส.อบต. หมูท่ี ๙ น้ําเสียไหลลงท่ีนาบานโคกกลาง หมูท่ี 9 จุดใกลเคียงกับบานโคกโกหมูท่ี 7 จึงฝากผานไป

ยังผูบริหารไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

นายอุทัย  บางปา ไดกลาวของคุณคณะผูบริหารท่ีใหการสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ บานหวยชัน หมูท่ี  
ส.อบต. หมูท่ี ๕ 5 และเรียนฝากพิจารณาดําเนินการรองระบายน้ําเสนขางองคการบริหารสวนตําบลแคน

เหนือดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

นายรัฐพล  รอยดา ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯเก่ียวกับปญหาน้ําทวมถนนเสนทางเขาหมูบาน ซ่ึงประสบกับ  
ส.อบต. หมูท่ี 8 ปญหาทุกครั้งท่ีฝนตก เนื่องจากไมมีชองทางระบายน้ํา   จึงนําเรียนเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 

นายวันเชา  สมีนาง ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ เก่ียวกับปญหาความเดือดรอนบานโคกโก หมู 7 เก่ียวกับ  
ส.อบต. หมูท่ี 7 ไฟฟาแสงสวาง (สาธารณะ) 2 จุด คือ บริเวณสวนปาทางเขาหมูบาน และทางไป

ชลประทาน จึงนําเรียนเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญฝายบริหาร ไดตอบประเด็นปญหาตางๆ ท่ีสมาชิกสภาฯ ไดนําเรียนตอท่ีประชุมฯ  
นายสังวร  สุดโต ตอไป 

นายก อบต.  ไดตอบขอซักถาม และชี้แจงประเด็นปญหาตางๆ ตอสภาฯ ดังนี้  
จสต.ธนัช  ศรีภูมิ  ๑. ปญหาเรื่อง ไฟฟาแสงสวาง (สาธารณะ)บานโคกโก หมูท่ี 7 ชํารุดนั้น จะไดให

กองชางออกสํารวจเพ่ือดําเนินการ จึงฝากใหทานไดยื่นคํารองเขามายังสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ เพ่ือจะไดดําเนินการใหถูกจุด  ในสวนของปญหาน้ําเสียจาก



 13 

หมูบานไหลลงท่ีนาของชาวบาน ท้ังหมู 7 และหมู 9 นั้น ถือวาเปนเรื่องใหญและเปน
ปญหาสําคัญท่ีตองพิจารณาแกไขปญหารวมกัน โดยภาพรวมการแกไขปญหาตองใช
งบประมาณในการดําเนินการจํานวนมาก ดังนั้นการแกไขปญหาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 หมู 7 และหมู 9 ตองนําปญหานี้พิจารณารวมกัน และก็รวมถึงการแกไขปญหาน้ํา
ทวมของ หมู 2 และ หมู 8 ดวย 

  ๒. เรื่อง การดําเนินการตามโครงการโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีดําเนินการ ซ่ึงการ
ดําเนินการท่ีผานมาก็ไดดําเนินการเปนไปตามแบบแปลนท่ีกําหนด ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในระหวางการดําเนินการตามโครงการนั้น เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในบริบทของพ้ืนท่ีตาม
สภาพพ้ืนท่ีดําเนินการ ดังนั้นกอนการดําเนินการ ขณะดําเนินการ หรือแมกระท่ังหลัง
ดําเนินการขอใหทานซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีไดใหคําชี้แจงตอชาวบานใหเกิดความพรอมและ
เขาใจ จึงขอฝากผานไปยังทาน ส.อบต. ทุกหมูบานไดใหความเขาใจกับพ่ีนองประชาชน
ทุกหมูบาน ท่ีจะดําเนินโครงการแตละโครงการในพ้ืนท่ี 

  ทายของการข้ีแจงตอบปญหาไดเรียนเชิญฝายสภา เขารวมการเปดโครงการ
ธนาคารขยะ และฌาปนกิจชุมชน บานโคกกลาง หมูท่ี 9 ในวันพรุงนี้ คือวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2560 และจะขยายผลเปดโครงการธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชนทุก
หมูบาน ตอไป 

นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดนําเรียนตอประธานสภาฯ และท่ีประชุมสภาฯ เพ่ิมเติม ในประเด็นของการขอใชรถกู  
ส.อบต. หมูท่ี 7 ชีพดวยเหตุประชาชนในพ้ืนท่ีขอใชบริการรถกูชีพเพ่ือรับศพญาติกรณีเสียชีวิตท่ี รพ. นั้น  
 มีการใหบริการอยางไร เพ่ือความชัดเจนในการขอใชบริการ 
 
ประธานสภาฯ  ไดเชิญทาน วิเชียร สมกุล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ผูดูแลงานปองกัน
นายสังวร สุดโต  /กูชีพกูภัย ใหคําชี้แจง 

นายวิเชียร  สมกุล ไดชี้แจงในประเด็นการขอใชบริการรถกูชีพกูภัย  ดังนี้  
รองปลัด อบต.  การขอใชบริการรถกูชีพกูภัยในกรณีรับสงผูปวยฉุกเฉินเบื้องตน นั้น เปนการ

ใหบริการในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หากการขอใชนอก
พ้ืนท่ีบริการเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือสั่งการ 

  ในสวนของกรณีญาติของผูเสียชีวิตในวันท่ี 30 เมษายน 2560 รองขอเพ่ือใช
บริการนั้น ตนยังไมไดรับรายงาน จึงนําเรียนวาจะไดเรียกประชุมในเบื้องตนตอไป 

นายก อบต.  ไดขอบคุณทานท่ีไดแจงถึงปญหาการใชบริการกูชีพกูภัย พรอมไดชีแจงเพ่ิมเติม ดังนี้  
จสต.ธนัช  ศรีภูมิ โดยบริบทของการใหบริการรถกูชีพฯ นั้นเปนการใหบริการในเขตพ้ืนท่ีบริการและการสง

ตอของหนวยบริการ  ดังนั้นการบริการจึงใหความสําคัญกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี  ไมมี
การเรียกเก็บคาบริการ เวนแตเปนการใหโดยเสนหา ซ่ึงไมใชเปนการเรียกเก็บคาบริการ 
สําหรับการบริการจึงอยากใหพิจารณารวมกัน 

ประธานสภาฯ ไดอนุญาตให นายทองใบ กุลวงษ กํานันตําบลแคนเหนือ ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต  ในครั้งนี้ ไดนําเรียนและเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตอท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้  
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นายทองใบ  กุลวงษ             -  ปญหาท่ีเกิดข้ึนของบานโคกกลาง หมูท่ี 9 เรื่องรองระบายน้ําและน้ําเสียไหลลง   
กํานันตําบลแคนเหนือ      ท่ีนาของประชาชนนั้น ไดเสนอตอ อบต. และฝายปกครองอําเภอบานไผ แลว ซ่ึงถือเปน 
                              ปญหาใหญพอสมควร ก็เห็นดวยกับขอเสนอแนะของนายกองคการบริหารสวนตําบลหาก 
                              บานโคกโก หมูท่ี 7 และโคกกลาง หมูท่ี 9 แกไขปญหาไดรวมกันก็จะเปนเรื่องท่ีดี 

- ในสวนของผูนําทองท่ีในหลายหมูบานท่ีไมสามารถเขารวมรับฟงการประชุม
สภาฯ ไดในวันนี้ เนื่องจากตองนําสงเอกสารการสํารวจของเกษตรกร (ไรละ 800)      
ท่ีอําเภอ 

- ไดเรียนเชิญประธานสภาฯ พรอมดวยสมาชิกสภาฯ เขารวมเปดโครงการ
ธนาคารขยะฯ บานโคกกลาง หมูท่ี 9 ในวันพรุงนี้ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

- และทายสุดไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ เรื่อง การวางลงของตําแหนง
ผูใหญบาน บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 เนื่องจากผูดํารงตําแหนงผูใหญบานคนเดิมได
เสียชีวิต ซ่ึงก็จะมีการดําเนินการเลือกตั้งผูใหญบานคนใหมแทนตําแหนงท่ีวาง 

ท่ีประชุม  : รับทราบ และขอบคุณท่ีเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ ไดแจงการมอบเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย นายกองคการบริหารสวนตําบล 
นายสังวร  สุดโต แคนเหนือ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ใหกับผูขอรับตามสิทธิ์  

นางพิจิตรา  มูลวงศ ไดเชิญประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดย นายกองคการบริหารสวน 
หัวหนาสํานักปลัด ตําบลแคนเหนือ มอบเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนใหกับผูขอรับสิทธิดังนี้  

1. สวัสดิการกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวน 6 ราย คืนละ 200.- 
บาท  เปนเงิน 3,000.- บาท ดังนี้ 
1) นายใจ  สีโคตร  จํานวน 1 คืน    เปนเงิน  200.- บาท  
2) นางพัชรี  อภัยศรี จํานวน 4 คืน เปนเงิน  800.- บาท  
3) นางบาล  สุดสะอาด จํานวน 3 คืน เปนเงิน  600.- บาท  
4) นางสาวรจนา  สมีแจม จํานวน 1 คืน เปนเงิน  200.- บาท  
5) นางเบ็ญ  สมีใหญ จํานวน 4 คืน  เปนเงิน  800.- บาท  
6) นางแฮ  สมีพันธ  จํานวน 2 คืน เปนเงิน  400.- บาท  

2. สวัสดิการกรณีแตงงาน   จํานวน 1 ราย  เปนเงิน 2,000.- บาท ดังนี้ 
1) นายศุภกานต  ชรารัตน   เปนเงิน  2,000.- บาท  

3. สวัสดิการกรณีข้ึนบานใหม   จํานวน 1 ราย  เปนเงิน 1,000.- บาท ดังนี้ 
1) นางสาวดวงจันทร  กุลวงษ  เปนเงิน  1,000.- บาท  

นายก อบต. ไดแจงตอท่ีประชุมสภาฯเพ่ิมเติมในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรม 
จสต.ธนัช  ศรีภูมิ ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือในการนําเสนอเปนผลงานประกอบการขอ

พิจารณาการประเมินรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และไดฝากถึงคณะกรรมการกองทุนฯ ไดขับเคลื่อน
การดําเนินงานตอไป ท่ีสําคัญการดําเนินงานของกองทุนฯ จะดําเนินการเฉพาะผูบริหาร  
พนักงานเจาหนาท่ี  ไมไดตองไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน และพ่ี
นองประชาชนในพ้ืนดี 



 15 

  
ประธานสภาฯ            ไดขอบคุณผูเขารวมประชุม และรวมรับฟงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  
นายสังวร  สุดโต          /๒๕60  ประจําวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕60  และไดขอปดการประชุมสภาฯ 
 

ปดการประชุม  : เวลา ๑๒.๐๐ น 

 

                      (ลงชื่อ)           ประพัทธ  ทีทา  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)   อุทัย  บางปา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)  วนิดา  ใสจงู  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

              (ลงชื่อ )  เอ่ียม  วงษละคร  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                 (ลงชื่อ)  สังวร  สุดโต  ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายสังวร  สุดโต) 

                                ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                      วันท่ี  ๑๕   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕60 
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