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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕61 
วันท่ี  ๑5 กุมภาพันธ  ๒๕61  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

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

ผูมาประชุม 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. สังวร  สุดโต 
๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ทองพูล โสภาลี 
๓ นายประพัทธ  ทีทา เลขานุการสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ประพัทธ ทีทา 
๔ นายสนั่น  เตโพธิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ ๐๙.๓๐ น. สนั่น  เตโพธิ ์
๕ นางวนิดา  ใสจงู สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ ๐๙.๓๐ น. วนิดา  ใสจงู 
๖ นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ ๐๙.๓๐ น. วสันต  หวานจิตร 
๗ นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ ๐๙.๓๐ น. อินตา  ม่ันยืน 
๘ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ ๐๙.๓๐ น. สายทอง  ธาตุดี 
๙ นายเสถียร  ใสทอง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ ๐๙.๓๐ น. เสถียร  ใสทอง 

๑๐ นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.๓๐ น. รัตนชัย  ทีทา 
๑๑ นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.๓๐ น. อุทัย  บางปา 
๑๒ นายทองคํา  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.๓๐ น. ทองคํา  กุลวงษ 
๑๓ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.๓๐ น. วสุรัตน  ภาวะโคตร 
๑๔ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ ๐๙.๓๐ น. -ลา- 
๑๕ นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ ๐๙.๓๐ น. วันเชา  สมีนาง 
๑๖ นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ ๐๙.๓๐ น. รัฐพล  รอยดา 
๑๗ นายประสิทธิ์  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ ๐๙.๓๐ น. ประสิทธิ์  กุลวงษ 
๑๘ นายสมควร  พืชผักหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ ๐๙.๓๐ น. สมควร  พืชผักหวาน 

 

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑7คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน  1คน  
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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 นางลัดดาวัลย  ขําศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ลัดดาวัลย  ขําศิริเจริญสุข 
๗ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๘ นางศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลงั ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๙ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

๑๐ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
๑๑ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 
๑๒ นางสาวอรฤดี   สุนาโท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๐๙.๓๐ น. อรฤดี   สุนาโท 
๑๓ นางรัตติยา  เชาวชื่น ผูชวยนักวิชาการศึกษา ๐๙.๓๐ น. รัตติยา  เชาวชื่น 
14 นายสมาท  ไสวดี สารวัตรกํานัน ๐๙.๓๐ น. สมาท  ไสวดี 

     

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียน ไหวพระ และ

ดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังนี้ 

ประธานสภาฯ  กลาว เปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ประจําป ๒๕ 61 ในวันที่          

นายสังวร  สุดโต  ๑5กุมภาพันธ ๒๕61พรอมกลาวขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

  ตําบลแคนเหนือ และผูเขารวมรับฟงการประชุม ท่ีเขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๑  กลาวขอบคุณคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผูนําหมูบาน, พนักงานสวนตําบล  และ  
นายสังวร  สุดโต พนักงานจางตําบลแคนเหนือทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมวันเด็ก 

แหงชาติ และงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดีอําเภอบานไผ ประจําป 2561 
๑.๒ แจงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ประจําป ๒๕61 ดังนี้ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕ 61ตามท่ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ในสวนของการใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟงการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล นั้น 
 เพ่ือใหการเขารับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๙ ขอ ๑๑๘ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔) การออกหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารบฟงการประชุมการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ดังตอไปนี้ 

๑. หามผูใดใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบ เสียดสีหรือใสราย 
๒. หามแสดงกริยาอันนารังเกียจ 
๓. หามกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเสื่อมเสียเกียรติของท่ี
ประชุมองคการบริหารสวนตําบล หรือจงใจกระทําการใดๆ อันเปนเหตุรบกวน
กิจการของท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๔. หามขัดคําสั่งของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
๕. การแตงกายสุภาพ เรียบรอย 
๖. หามพกอาวุธ หรือวัตถุอันตรายสิ่งผิดกฎหมายเขาไปฟงการประชุมสภา 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี  5  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕61 
ลงชื่อนายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีงานกิจการสภา ไดสงสําเนา รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี๑ 
นายสังวร  สุดโต /2560 ประชุมวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2560ใหสมาชิกสภาฯ ได พิจารณารายละเอียด

ตามระเบียบวาระการประชุมแลวนั้น หากมีสมาชิกทานใดมีขอทักทวงรายละเอียดท่ีตก
หลนหรือไม หากมีขอทักทวงรายละเอียดในระเบียบวาระใดขอเชิญเสนอเพ่ือดําเนินการ
แกไข หากไมมีขอทักทวงใด จักไดขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ตอไป 

ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมรับทราบ และฝายสภาฯ ไมมีขอทักทวงแกไขเพ่ิมเติม จึงไดขอมติรับรองราย นาย
สังวร  สุดโต  งานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี๑/2560 ประชุมวันท่ี 13 พฤศจกิายน   
                             2560ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕60 อยางเปน
เอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 17 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1  เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  สมัย 
นายสังวร  สุดโต สามัญ  ประจําป 2561  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ ขอ ๒๑ กําหนดวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและ
วันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปถัดไป ใหประธานสภา
ทองถ่ินนําปรึ กษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 
๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม กําหนดวา “เม่ือมีประธานสภาฯ แลว ใหประธานสภาฯนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้” 

      ( 3) ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและ กําหนดก่ี
วัน 

      วรรคทาย การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 

      ในที่น้ี คือ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓  “กําหนดใหในปหนึ่งสภาองคการ
บริหารสวนตําบล กําหนดสมัยประชุมสามัญได ๒-๔ สมัย และแตละสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน” 

  ดังนั้น เพ่ือดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดไว จึงขอ
ชี้แจงรายละเอียดการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕61 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

      ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๑ (3)กําหนดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้น จะมีสมัย
ประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ี
วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และ
กําหนดก่ีวันซ่ึงจะไดกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป 2561 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ  : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. 2547 
นายสังวร  สุดโต ขอ 21 (3) กําหนดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้น จะมีสมัยประชุม 

สามัญประจําปก่ีสมัยจึงขอมติตอสภาฯ ในการกําหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป 2561 วาจะกําหนดก่ีสมัย 

นายรัฐพล  รอยดา ไดเสนอตอสภาฯ ใหกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2561 จํานวน 4 สมัย 
ส.อบต. ม. ๘               
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ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองตามท่ี ทานรัฐพล  รอยดา ส.อบต. ม.8 เสนอ จํานวน 2 ทาน 
นายสังวร  สุดโต 

นายสมควร  พืชผกัหวาน ขอรับรองตามท่ี ทานรัฐพล  รอยดา ส.อบต. ม.8 เสนอตอสภาฯ ใหกําหนดสมัย           
ส.อบต. ม. 9ประชุมสามัญประจําป 2561 จํานวน 4 สมัย 

นางวนิดา  ใสจูง  ขอรับรองตามท่ี ทานรัฐพล  รอยดา ส.อบต. ม.8 เสนอตอสภาฯ ใหกําหนดสมัย           
ส.อบต. ม. 2ประชุมสามัญประจําป 2561 จํานวน 4 สมัย 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป 2561 นอกเหนือจาก  
นายสังวร  สุดโต  ทานรัฐพล รอยดา ส.อบต. ม.8 เสนอ  

ท่ีประชุม  : ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  : จึงไดขอมติขอความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2561  เปน 4 
นายสังวร  สุดโตสมัย ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2561  เปน 4 สมัย อยาง เปนเอก
ฉันทดวยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ประธานสภาฯ  : เม่ือสภาฯ ไดมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2561 เปน 4 สมัย ตามระเบียบ
นายสังวร  สุดโต กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ขอ  21  (3)  

กําหนดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ี
สมัยแลวนั้น ซ่ึงสภาฯ ไดมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2561 เปน 4 สมัย 
ดังนั้น จึงขอมติตอสภาฯ ในการกําหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป 
2561 วาแตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยจะกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และกําหนดก่ีวัน 

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ไดเสนอตอสภาฯ ใหกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2561วาแตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด 
ส.อบต. ม. 6แตละสมัยจะกําหนดก่ีวัน  พรอมท้ังเสนอใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ 
      ประจําปสมัยแรกของปถัดไป และจะกําหนดก่ีวัน  ดังนี้  

- ไดกําหนดวันเริ่มของสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป ๒๕61 และแตละสมัยกําหนด
15 วัน ท้ัง ๔ สมัย ดังนี้ 

  สมัยท่ี ๑  วันท่ี ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  2561 
  สมัยท่ี ๒  วันท่ี ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  2561 
  สมัยท่ี ๓  วันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม     2561 
  สมัยท่ี ๔  วันท่ี ๑ – ๑๕  พฤศจกิายน 2561 

  และกําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจําป สมัยแรกของป ๒๕๖2 เปนวันท่ี 
๑ - 15 กุมภาพันธ ๒๕๖2 โดยมีกําหนด ๑๕ วัน 
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ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองตามท่ี ทานวสุรัตน  ภาวะโคตร ส.อบต. ม.6 เสนอ จํานวน 2 ทาน 
นายสังวร  สุดโต 

นายอินตา  ม่ันยืน ขอรับรองตามท่ี ทานวสุรัตน  ภาวะโคตร ส.อบต. ม.6 เสนอตอที่ประชุมสภาฯ               
ส.อบต. ม. 3 

นายวันเชา  สมีนางขอรับรองตามท่ี ทานวสุรัตน  ภาวะโคตร ส.อบต. ม.6เสนอตอท่ีประชุมสภาฯ 
ส.อบต. ม. 7 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการกําหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป 2561
นายสังวร  สุดโต  วาแตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยจะกําหนดก่ีวัน  และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย  

สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และจะกําหนดก่ีวัน  

ท่ีประชุม  : ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  : จึงไดขอมติใหความเห็นชอบกําหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป 2561      
นายสังวร  สุดโต  วาแตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยจะกําหนดก่ีวัน และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  

ประจําปสมัยแรกของปถัดไป และจะกําหนดก่ีวัน ตามท่ี ทานวสุรัตน ภาวะโคตร ส.อบต. 
ม. 6 เสนอ  ดวยการยกมือ  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม และกําหนดแตละสมัยจะกําหนดก่ีวัน และ
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป อยาง เอกฉันท  ดวย
คะแนนเสียง 17 เสียง  คือ 
- กําหนดวันเริ่มของสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป ๒๕6 1 และแตละสมัยกําหนด

15 วัน ท้ัง ๔ สมัย ดังนี้ 
  สมัยท่ี ๑  วันท่ี ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  2561 
  สมัยท่ี ๒  วันท่ี ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  2561 
  สมัยท่ี ๓  วันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม     2561 
  สมัยท่ี ๔  วันท่ี ๑ – ๑๕  พฤศจกิายน 2561 
  และกําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจําป สมัยแรกของป ๒๕๖ 2 เปนวันท่ี 

๑ - 15 กุมภาพันธ ๒๕๖2 โดยมีกําหนด ๑๕ วัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหาร รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
นายสังวร  สุดโต  

นายก อบต.ฯ  ไดขอบคุณทุกสวนท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงานทําใหผลการดําเนินงาน จ.ส.ต.ธนัช 
ศรีภูมิ        สําเร็จลุลวงไดดวยดีในสวนของรายละเอียดคาใชจายโครงการนั้นไดมอบหมายใหหัวหนา   
                             สวนราชการแตละสวนงานไดนําเสนอตอสภาฯ 
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นางพิจิตรา  มูลวงศ ไดขอนําเรียน รายงานผลการดําเนินงานในสวนของงบประมาณรายรับรายจายประจําป 
หัวหนาสํานักปลัด        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ กองคลังรายละเอียดดังนี้ 

รายการ ประมาณการ รับจริง +/- สูงต่ํา 
รายรับตามงบประมาณ     
หมวดภาษีอากร 161,260.00 154,604.04 -      - 6,655.96 
หมวดคาธรรมเนียมฯ 174,640.00 148,489.00 - - 26,151.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 104,000.00 82,099.16 - - 21,900.84 
หมวดภาษีจัดสรร 16,367,171.00 17,296,002.97 + 928,831.97 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค    

และกิจการพาณิชย 
 

2,000.00 
 

- 
 
- 

 
       - 2,000.00 

  หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 19,000,000.00 15,745,273.00 - -3,254,727.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 188,929.00 336,349.56 + 147,420.00 
หมวดรายไดจากทุน 2,000.00 - - - 2,000.00 
รวมเงินรายไดตามงบประมาณ
ท้ังสิ้น    

 
36,000,000.00 

 
33,762,817.73 

 
- 

 
-2,237,182.27 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - -  - 
รวมรายรับท้ังสิ้น - 33,762,817.73  - 
รายจายตามงบประมาณรายจาย
จริง 

    

งบกลาง 9,364,900.00 8,749,598.00 - - 615.302.00 
  เงินเดือน 7,622,580.00 7,535,355.00 - - 87,245.00 
  คาจางประจํา 185,280.00 183,480.00 - - 1,800.00 
  คาจางชั่วคราว 2,511,280.00 2,317,921.00 - - 193,359.00 
  คาตอบแทน 1,420,900.00 976,071.00 - - 444,829.00 
  คาใชสอย 6,804,104.00 5,941,846.56 - - 862,257.44 
  คาวัสดุ 2,261,256.00 2,108,728.29 - - 152,527.71 
  คาสาธารณูปโภค 359,300.00 325,318.56 - - 33,981.44 
  เงินอุดหนุน 2,552,000.00 2,429,418.56 - - 122,581.44 
  คาครภุณัฑ 383,400.00 383,200.00 - - 200.00 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,535,000.00 2,524,000.00 - - 11,000.00 
รวมรายจายตามงบประมาณ
ท้ังสิ้น 

 
36,000,000.00 

 
33,474,916.97 

 
- 

 
- 2,525,083.03 

รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

รวมรายจายท้ังสิ้น - 33,474,916.97  - 
รวมรับจริงสูงกวารายจายจริง - 287,900.76  - 
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      ผลการดําเนินงานงบประมาณรายจายประจําป 2560 สํานักปลัด รายละเอียดดังนี้ 
 โครงการกิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

1.  โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล 15,900.00 
2.  โครงการประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป   

(พ.ศ. 2561 -2564) 
 

27,700.00 
3.  โครงการฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ  2560 
 

11,560.00 
4.  โครงการชาวตําบลแคนเหนือรวมใจแสดงความอาลัยถวายพระราชกุศล

นอมรําลึกพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

80,930.00 
5.  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา       28 
กรกฎาคม 2560 

 
 

40,000.00 
6.  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูรเนื่องในโอกาสข้ึนทรงราชยสืบสันตติวงศเปนพระมหากษัตริย 
รัชการลท่ี 10 

 
 

136,000.00 
7.  โครงการรวมแสดงความอาลัยถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

96,020.00 
8.  โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน 100,000.00 
9.  โครงการปลูกดาวเรืองเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

117,500.00 
10. โครงการปรับปรุงหองประชุม อบต. 299,000.00 
11. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต อบต. 99,000.00 
12. โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน 41,700.00 
13. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 167,132.00 
14. โครงการปรับปรุงอาคารงานปองกันภัยฝายพลเรือน 99,000.00 
15. โครงการทําดีเพ่ือพอถวายเปนพระราชกุศลครบรอบ 1 ป วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร 
 

10,000.00 
16. โครงการอบรมแกนนําคัดแยกขยะชุมชนตําบลแคนเหนือ 30,000.00 
17. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอย 
 

106,260.00 
18. โครงการรณรงคประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือ    

สิ่งแวดลอมท่ีดี 
 

17,900.00 
19. โครงการรณรงคคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนและการกําจัดอยางถูกวิธี 27,000.00 
20. โครงการลดน้ําขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต 137,234.00 
21. โครงการปลูกตนไมล้ําคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 84,928.00 
22. โครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหา

ราชินี 
 

98.590.00 
23. โครงการคลองสวยน้ําใสไรผักตบขวา ประจําป 2560 64,900.00 
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นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุขไดขอนําเรียนรายงานผลการดําเนินงานในสวนของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รองปลัดอบต.   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60ผลการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

 โครงการกิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 
1. โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2560 149,653.00 
2. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ     93,000.00 

 3. โครงการจางเหมารถรับ– สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 144,000.00 
4. โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แหง ,ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานแคนเหนือ และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสวาง
อารมณ 

 
 

1,026,558.64 
 5. อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แหง,ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานแคนเหนือ และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสวางอารมณ 
 

2,161,400.00 
6. อุดหนุนสถานศึกษาตามโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน 100,000.00 
7. โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของดีอําเภอบานไผ  ประจําป  

2560 
 

100,000.00 
8. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป  2560 299,890.00 
9. โครงการรวมกิจกรรม “รําดอกคูณเสียงแคน 220 ป มหานครขอนแกน 

เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแกน   ประจําป  2559” 

 
 

29,180.00 
10. โครงการทําบุญวันธรรมสวนะในชวงเทศกาลเขาพรรษา  ประจําป  2560 5,432.00 
11. โครงการสงเสริมรักการอานเพ่ือพัฒนา EQ IQ 17,985.00 
12. โครงการรณรงคสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 21,000.00 
13. โครงการแขงขันกีฬา อบต. แคนเหนือ ตานยาเสพติด ครั้งท่ี 16  ประจําป  

2560 
 

279,087.00 
14. โครงการสงนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไมเกิน 12 ปเขารวมแขงขัน

ฟุตบอล “กต.ตร.สภ. บานไผคัพครั้งท่ี 4” ประจําป  2560 
 

33,400.00 

นายปริญญา  พาละเอ็น ไดขอนําเรียนรายงานผลการดําเนินงานในสวนของกองชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
ผอ.กองชาง๒๕60ผลการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

 โครงการกิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 
1. โครงการปรับปรุงถนนจากบานพอธง หลาโยม – บานหอหา จาบาล บาน

แคนเหนือ หมูท่ี 1 
 

151,000.00 
2. โครงการปรับปรุงถนนจากสี่แยกบานนายสนั่น เตโพธิ์ – บานนางสมจิตร  

ศิริสกลรุจ บานแคนเหนือ หมูท่ี 1 
 

41,000.00 
3. โครงการปรับปรุงถนนจากบานนางบุญธรรม เพียลุย – บานนายพิชิตชัย 

สมบูรณ บานแคนเหนือ หมูท่ี 1   
 

58,000.00 
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุดจริง  

ถึงบานนางคําใบ  สันหนัง บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2  
 

177,000.00 
 5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอนิคม สุดใหญ – บาน  
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นายคํา จาบาล บานหนองคูณ หมูท่ี 3 40,000.00 
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายหนูสุดสะอาด-บาน

นายลีพรมวงษ บานหนองคูณหมูท่ี 3 
 

46,000.00 
7. โครงการปรับปรุงถนนดินจากสามแยกเอกชัย-บานนายทองลี ทิทาบาน

หนองคูณ หมูท่ี 3 
 

34,000.00 
8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบานหนองคูณไปโคก

ขามปอม บานหนองคูณ หมูท่ี 3 
 

30,000.00 
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสุวิทยสุดศรี–บาน

นายทองสุขไสวงาม บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 
 

87,000.00 
10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายทองอยู – บานนาย

สุขี สีหะราช บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 
 

133,000.00 
11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสุวรรณที ไขมุก – 

บานนางชนิสรณ แกนวงศ บานหวยชัน หมูท่ี 5 
 

40,000.00 
12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายแมเตือนใจ สุด

สะอาด–บานนายบุญมี สมีดี บานหวยชัน หมูท่ี 5 
 

27,000.00 
13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอพรมมาไปทางสี่แยก

หนองตะกลา บานหวยชัน หมูท่ี 5 
 

70,000.00 
14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสมร บุญสิงห-บาน

พอยู สไบ บานหวยชัน หมูท่ี 5 
 

26,000.00 
15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเชาวนาญ- นายบัว

เรียน สุดเหลือ บานหวยชัน หมูท่ี 5 
 

20,000.00 
16. โครงการกอสรางถนนดินสายทางบานแมกวด สุดรัก – นานายบุญมี  บาน

หวยชัน หมูท่ี 5 
 

29,000.00 
17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางจินตนา จิตแสง-

บานนายทองเพชร แกวธนกิจ บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 
 

17,000.00 
18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางบานพอวสุรัตน ภาวะ

โคตร – ยุงขาวนายสุวิทย สุดงาม บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 
 

193,000.00 
19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายกําธรผิวใส-สาม

แยกวัดบานโคกโกบานโคกโกหมู 7 
 

167,000.00 
20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานพออุนนิลสมบูรณ-บานนาง

กอนนิลสมบูรณบานโคกโกหมูท่ี 7 
 

31,000.00 
21. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนาโรงงานบานไผลิ้มซิ

นเฮียง – ถังประปา บานลิ้นฟา หมูท่ี 8 
 

220,000.00 
22. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ํา  บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2   53,000.00 
23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานพอกุลี-บานนายเกรียม บาน

โคกกลาง หมูท่ี 9 
 

44,000.00 
24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนายเพิง ดวงโพธิ์พิมพ - 

บานนายไชยยา บานโคกกลาง หมูท่ี 9 
 

23,000.00 
25. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนางนอย ศรีนวล-บานนาง  
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วาสนา บุญรอด บานโคกกลาง หมูท่ี 9 41,000.00 
26. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนายคําตา สมีนาง-บานนาง

เมรี สมีเพชรบานโคกกลาง หมูท่ี 9 
 

42,000.00 
27. โครงการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณดานหลังอาคารปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
 

95,000.00 
28. โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบานบานโคกโก หมูท่ี 7 12,900.00 
29. โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายใน

หมูบาน 
 

164,000.00 
30. จัดซ้ือวัสดุกอสราง เพ่ือซอมแซมถนนลาดยางภายในเขตตําบลแคนเหนือ 

(หินคลุก,ยางมะตอย, ยางแอสฟลท) 
192,000.00 

99,577.00 
31. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบานไผ ภายในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ 510,000.00 
32. ซอมแซมฝายน้ําลนแบบ มข. 2527 ลําหวยวังมวง บานโคกกลาง หมูท่ี 9 35,000.00 

โครงการประสานของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 โครงการกิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดอนหมากพริกหมู 2 ไป 
บานหนองคูณหมู 3(เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน matching fund) 

 
1,060,000.00 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเหลาหลวง หมู ท่ี 4 ตําบล
แคนเหนือไปบานบานสรางแปนตําบลบานลาน 

 
750,000.00 

 3. โครงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 
-ถนนลูกรังสายทางบานแคนเหนือ หมูท่ี 1 ต.แคนเหนือ เลียบลําหวยแคน 
ไป ชลประทานบานแคนใต ต.หนองน้ําใส 
-ถนนหินคลุกสายทางบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ต.แคนเหนือ  ไป บาน
ปาปอ ต.ปาปอ 
-ถนนลูกรังสายทางบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ต.แคนเหนือ  ไป หนอง
เชือกบานหนองตับเตา ต.ปาปอ 
-ถนนลูกรังสายทางบานโคกกลาง หมูท่ี 9 ต.แคนเหนือไปหนองโนบาน
หนองตับเตา ต.ปาปอ 
-ถนนลูกรังสายทางบานโคกกลางหมูท่ี 9 ต.แคนเหนือไปโคกปาเปงบาน
หนองตับเตา ต.ปาปอ 

 
 

74,710.00 
 

80,700.00 
 

83,160.00 
 

82,330.00 
 

68,780.00 
 รวม  3  โครงการ 2,199,680.00 

ประธานสภาฯ  เม่ือฝายบริหารไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560จึง 
นายสังวร  สุดโต  ไดเชิญฝายสภาฯท่ีมีขอสงสัยหรือขอซักถามสอบถามฝายบริหาร 

นายรัฐพล  รอยดา ไดสอบตอคณะผูบริหารผานสภาฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปซ่ึงปกติของทุกป 
ส.อบต. ม.8  จะจัดทําเปนรูปเลมรายงานซ่ึงปนี้ไมเห็นไมทราบวาไดดําเนินการหรือไม 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร ไดเสนอเห็นดวยตามท่ีทานรัฐพล  รอยดา ไดสอบถาม  
ส.อบต. ม.6   
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ประธานสภาฯ ไดเชิญฝายผูบริหารตอบขอสอบถามตอสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต 

จสต.ธนัช  ศรีภูมิ ไดเรียนตอสภาฯ  ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญเนื่องจากไมสามารถประชุมในครั้งตอไปได  
นายก อบต. จึงนําเรียนเพ่ือเสนอตอสภาฯ ทราบในเบื้องตน ในสวนของเอกสารไดดําเนินการและจะ

นําเสนอทานอีกครั้ง และไดเรียนตอสภาฯ เพ่ิมเติมเรื่องการไดรับงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจ และกําลังจะดําเนินการ คือ  ถนน คสล. สายบานดอนหมากพริก – บานโนน
สวรรค ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2.2 กม. งบประมาณ เกาลานบาทเศษถนน คสล. บาน
หวยชัน – บานวังยาว ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2.2 กม. งบประมาณ เกาลานบาทเศษ
เชนกัน และลานกีฬา อบต.แคนเหนือ งบประมาณเจ็ดเศษบาท ซ่ึงไดผูรับเหมาเรียบรอย
แลว 

ท่ีประชุม  :  รับทราบตามท่ีฝายบริหารไดสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ไดเชิญคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯหัวหนาสวนราชการ และพนักงานเจาหนาท่ี ได 
นายสังวร  สุดโต         นําเสนอตอสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหารเสนอขอราชการในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
นายสังวร  สุดโต   

จสต.ธนัช  ศรีภูมิ ไดมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ นําเสนอการจัดการแขงขัน 
นายก อบต.  กีฬาอบต.แคนเหนือ ตานยาเสพติด ประจําป 2561 

นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข ไดเสนอรางรายละเอียดการจัดการแขงขันกีฬา อบต.แคนเหนือ ตานยาเสพติด ประจําป  
รองปลัด อบต. 2561 ดังนี้  
  รางกําหนดการจัดการแขงขันกีฬา อบต.แคนเหนือ ตานยาเสพติด ครั้งท่ี 18 

ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางวันท่ี 20 – 23 มีนาคม 2561 รวม 4 วัน 
- วันท่ี 20 – 22 มีนาคม 2561   แขงขันรอบคัดเลือก  
- วันท่ี 23 มีนาคม 2561  แขงขันรอบชิงชนะเลิศ  
ประเภทกีฬาสากล 
- ฟุตบอลเยาวชน 
- วอลเลยบอลหญิง 
ประเภทกีฑาพอบาน/แมบาน 
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (พอบาน 2 คน / แมบาน 2 คน) 
- วิ่งเร็ว 100 เมตร (พอบาน) 
- วิ่งเร็ว 100 เมตร (แมบาน) 
กีฬาพ้ืนบาน 
- วิ่งผลัดกระสอบผสม (ชาย 2 คน /หญิง 2 บาน) 
- วิ่งสามขาผสม (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน) 
- วิ่งกระสอบชาย 
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- วิ่งกระสอบหญิง 
- ตีกอลฟ 
- ข่ีมาสงเมือง พอบาน 

ท่ีประชุม :  รับทราบตามรางกําหนดการจัดการแขงขันกีฬา อบต.แคนเหนือ ตานยาเสพติด ครั้งท่ี 
18 ประจําปงบประมาณ 2561 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอในวาระอ่ืนๆ เม่ือไมมีผูเขารวมประชุมทานใดเสนอในระเบียบ  
นายสังวร  สุดโต         วาระอ่ืนๆ ประธานสภาฯ ไดขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือทุก 

ทานรวมถึงคณะผูบริหารหัวหนาสวนราชการ, พนักงานเจาหนาท่ี และผูเขารวมรับฟงการ
ประชุมทุกทาน ท่ีเขารวมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 
ขณะนี้การประชุมไดดําเนินการครบทุกวาระการประชุมแลวจึงไดขอปดการประชุม 
   

ปดการประชุม เวลา ๑๒. ๐๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)             ประพัทธ  ทีทา        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 
                                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                  (ลงชื่อ)            อุทัย  บางปา        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 (นายอุทัย  บางปา) 
                                              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                            (ลงชื่อ)             วนิดา  ใสจูง       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นางวนิดา  ใสจงู) 
                                              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                            (ลงชื่อ)          เอ่ียม  วงษละคร    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายเอ่ียม  วงษละคร) 
                                              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                               (ลงชื่อ)            สังวร  สุดโต        ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นายสังวร  สุดโต) 
                                                ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                                   วันท่ี  15  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕61 
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