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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕61 
วันท่ี   27  กันยายน  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. -ลา- 

๔ นายสนั่น  เตโพธิ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ ๐๙.๓๐ น. -ลา- 

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. เอ่ียม  วงษละคร 

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    ๑6   คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน      2   คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 

2 นายทองลา  สุดเหลือ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 

๓ นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ไสว  ขันทะ 

๔ นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข 

๕ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 

6 นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 

7 นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

8 นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 

9 นางสาวนิภาพร  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 09.30 น. นิภาพร  กาพล 

10 นางสาวศิริรัตน  ปตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09.30 น. ศิริรัตน  ปตตะเน 

๑1 นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. รุงรัตน  หมูเมืองสอง 

12 นางเสาวคล  แฝงพงศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ๐๙.๓๐ น. เสาวคล  แฝงพงศ 

13 นางรัตติยา  เชาวชื่น ผูชวยนักวิชาการศึกษา ๐๙.๓๐ น. รัตติยา  เชาวชื่น 

๑4 นางสิริกานต  มาลี ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.๓๐ น. สิริกานต  มาลี 

๑5 นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ชํานาญงาน ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 

16 นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. สุทิน  วรรณมูล 

17 นางสงวน  ทัดมาลา ผูชวยผูใหญบาน ม.7 ๐๙.๓๐ น. สงวน  ทัดมาลา 

18 นายสมาท  ไสวดี สารวัตรกํานัน ๐๙.๓๐ น. สมาท ไสวดี 

19 นายสุจิตร  สุดโลก ผูชวยผูใหญบาน ม.5 ๐๙.๓๐ น. สุจิตร  สุดโลก 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุม  นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และไดนําสวดมนตไหว

พระ  พรอมดําเนินการเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ      ไดแจงตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  เหตุท่ีเลขานุการสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต  นายประพัทธ ทีทา ติดภารกิจเรงดวนเปนเหตุใหไมสามารถเขารวมการประชุม   

สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 ในครั้งนี้ได  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ขอ 19  วรรคสอง ความวา ในการ
ประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยู หรืออยูแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปน
ผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยใหนําความ
ในขอ 13 และขอ 26 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือก
ใหกระทําดวยวิธีการยกมือ 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ      เพ่ือใหการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  เปนไปตามตามระเบียบ
นายสังวร  สุดโต  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิม 

เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  หมวดท่ี 1 ขอ 19 วรรคสอง โดยใหนําความในขอ 
13 และขอ 26 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวย
วิธีการยกมือ พรอมใหสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
1 ครั้งท่ี 1/2561  เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูท่ีเห็นวามีความเหมาะสมเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ  1 ทาน เสนอไดเพียงครั้งเดียว และ 1 ทานสามารถ
รับรองไดเพียง 1 ครั้ง และผูถูกเสนอชื่อตองมีผูรับรอง 2 ทาน  

นายอินตา  ม่ันยืน เสนอ นายรัฐพล  รอยดา  ส.อบต. หมูท่ี 8 ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ  
ส.อบต. ม. 3  

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรองการเสนอชื่อนายรัฐพล  รอยดา   ส.อบต. หมูท่ี 8  จํานวน  ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร  ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา  ส.อบต. หมูท่ี 8  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ 
ส.อบต. ม. 6    

นายรัตนชัย  ทีทา  ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา  ส.อบต. หมูท่ี 8  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ 
ส.อบต. ม. 5 

ท่ีประชุมสภาฯ : ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท่ีเห็นวามีความเหมาะสมเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ     จึงไดขอมติตอท่ีประชุมสภาฯ ในการแตงตั้ง นายรัฐพล  รอยดา  ส.อบต. หมู     
นายสังวร สุดโต  ท่ี 8  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง   
                             ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 โดยการยกมือ  
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มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบให นายรัฐพล รอยดา ส.อบต. หมูท่ี 8 ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ 
อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑5  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแลว 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. 2561  

ประธานสภาฯ          ตามท่ีงานกิจการสภาฯ ได สงหนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 

นายสังวร  สุดโต ประจําป พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
1 และ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือเดือน สงิหาคม 2561 ท่ีผานมา พรอม
หนังสือเชิญประชุมแลวนั้น เพ่ือใหทานไดพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง หาก
มีขอทักทวงรายละเอียดในรายงานการประชุมสภาฯ หรือไมเพ่ือดําเนินการแกไข
เพ่ิมเติมใหถูกตอง ผลปรากฏในท่ีประชุมไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดทักทวงหรือแกไข
เพ่ิมเติม  

จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2561 โดยการยกมือ  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. ๒๕61  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15 เสียง     

ประธานสภาฯ          ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.  
นายสังวร  สุดโต 2561 โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ. ๒๕61  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15 เสียง                                                                     

 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องพิจารณา  

3.1  พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาคุภัณฑท่ีดิน
และส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไป
อีก                      

ประธานสภาฯ       ในระเบียบวาระท่ี  3  ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอญัตติตอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติกัน 
นายสังวร  สุดโต          เงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ียังมิไดกอ

หนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547   หมวด 5  
การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไข
ในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  
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หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเลิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเลิกจายแลว หากไมได
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

  ในสวนของรายละเอียดประกอบการพิจารณานั้น ไดเชิญฝายบริหารได
เสนอรายละเอียดตอสภาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติกันเงินตอไป 

นายก อบต.  ไดเรียนตอประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือทุกทาน  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ ตามท่ีไดยื่นเสนอตอสภาพิจารณาอนุมัติกันเงินเงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตอง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังนี้รายละเอียดสถานะ
การเงิน และรายละเอียดงบประมาณโครงการท่ีจะขออนุมัติกันเงินไดมอบหมายให   
นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
เสนอตอสภาฯ 

นางสาวศรีสมร  บุรี      ไดเสนอรายละเอียดสถานะเงินรายได รายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ปลัด อบต.     ประจําป  พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 26 กันยายน 2561   รายละเอียด  ดังนี้  

ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ   รวมท้ังสิ้น  37,300,000.00   บาท 
- รายรับจริง           รวม   34,344,377.70   บาท 
- รายจายจริง           รวม   32,346,834.28   บาท 
รายรับสูงกวารายจาย ณ วันท่ี 26 กันยายน 2561        1,997,5๔๓.42   บาท  
รายละเอียดคงเหลือ (รายจายท่ีตองใช) 
- รายจายประจํา (1 เดือน)   รวม    4๒1,890.00   บาท 
เงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถใชจายได             1,575,653.42   บาท 

จากรายงานสถานะการเงิน ณ วันท่ี 26  กันยายน 2561 เงินงบประมาณ
คงเหลือท่ีสามารถใชจายได เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  1,575,653.42 บาท  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข  จึงขอเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณากันเงินรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันรายจาย     

รองปลัด อบต.    ประจําป  พ.ศ. 2561 รายละเอียด  ดังนี้  

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑกอสราง จํานวน 1 โครงการ เปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น  90,000.-  บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1.1  คาจัดซ้ือเวทีสําเร็จรูปและนั่งรานพรอมฉากหลัง งบประมาณตั้งไว
จํานวน  90,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเวทีสําเร็จรูปและนั่งรานพรอมฉากหลัง ในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ฯลฯ 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 4 โครงการ เปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น  500,000.-  บาท รายละเอียด ดังนี้ 
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2.1  โครงการวางทอระบายน้ํารอบนอกหมูบานทางทิศเหนือหมูบาน 
– ชลทาน บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน งบประมาณตั้งไวจํานวน  30,000.- บาท 

- โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร ระยะทางยาว 36.00 เมตร และกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ยาว 0.50 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 2 บอ ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

2.2  โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําและกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบหมูบานจากยุงขาว นายสุวิทย สุดงาม-บานนายหมุน สันหนังบาน
หนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
งบประมาณตั้งไวจํานวน   220 ,000.-  บาท 

- เพ่ือปรับปรุงทางระบายน้ําและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบหมูบานจากยุงขาว นายสุวิทย สุดงาม – บาน นายหมุน สันหนัง โดยวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาวรวม 144.00 
เมตร และกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ลึกตาม
สภาพพ้ืนท่ี จํานวน 15 บอ และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50 
เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 185.50 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ี
กําหนด จํานวน 1 ปาย 

2.3  โครงการกอสรางทางระบายน้ําจากบานนายจิต สมีใหญ – บาน 
นายบัว สมีพันธ บานโคกกลาง หมูท่ี 9  ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน งบประมาณตั้งไวจํานวน   203 ,000.-  บาท 

- เพ่ือวางทอระบายน้ําคอนกรีต (ชนิดครึ่งซีก) จายกบานนายจิต สมี
ใหญ – บาน นายบัว สมีพันธ  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
208.00 เมตร และวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 54.00 เมตร พรอมกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 
0.40 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 1 บอ  และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเชื่อมกันคอนกรีตเดิม รวมมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับทาง
ระบายน้ําหนา 0.10 เมตร รวมมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 60.00 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 
ปาย 

2.4 โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลากลางบาน – บาน 
นายถวัลย สมีดี บานโคกกลาง หมูท่ี 9  ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน งบประมาณตั้งไวจํานวน   47 ,000.-  บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลากลางบาน – บาน 
นายถวัลย สมีดี ขนาดกวาง 6.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 130.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ีกําหนด  
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สรุป  ขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ รวมจํานวน 
5  โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  590,000.-  บาท (-หาแสนเกาหม่ืนบาทถวน-) 

ประธานสภาฯ      ไดขอบคุณ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ตามท่ีไดเสนอรายละเอียด  
นายสังวร  สุดโต    ตอท่ีประชุมสภาฯ และไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ

พิจารณา ผลปรากฏวาสภาฯ ไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม  จึงไดขอมติท่ีตอท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5  โครงการ 
รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  509,000.-  บาท ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม       : มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5  โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณ
จํานวนท้ังสิ้น  509,000.-  บาท อยางเปนเอกฉันท  ดวยคะแนนเสียง 15  เสียง 
 

3.2  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายจายใหม  

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

โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   
         ประธานสภาฯ ไดเชิญฝายบริหารเสนอตอสภาฯ พิจารณารายละเอียดขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 1  ครั้งท่ี 
3/256 1 เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ งบประมาณขอ
อนุมัติโอน  จํานวน 10,000.-  บาท   

จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ไดมอบหมายให รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  ไดชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. เสนอตอสภาฯ  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข  ไดเสนอรายละเอียดตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตาม 
รองปลัด อบต. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 1 ไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวน 1 รายการ ดังนี้  

รายการที่  1  เดมิตามขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ 
2561    

   กองชาง    
   โอนลด จํานวน 10,000.- บาท 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
   งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ  

ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  (หนา 67) จํานวน 1 รายการ โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
(1) คาจัดซ้ือเครื่องตรวจคุณภาพน้ํา งบประมาณ  10,000.-  บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตรวจสุขภาพน้ํา (อ.11) ชุดตรวจโคลิฟอรมในน้ํา
และน้ําแข็ง และชุดทดสอบคลอรีนอิสระ (อ.31) เพ่ือใชในการตรวจระบบประปาท้ัง 
9 หมูบาน  
 
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากไมไดตั้งจายรายการดังกลาว  จึงจําเปนตอง
โอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน  10,000.-  บาท 
แผนงานเคหะและชมุชน 

   งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   งบดําเนินงาน 

หมวดคาวัสดุ  
ประเภท คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งบประมาณ  10,000.-  บาท   

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการการพิจารณาอนุมัติ   
นายสังวร  สุดโต  โอนเงินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.2561  โอนไปตั้งรายการใหมหมวดคาวัสดุ (วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย) 
จํานวน 1 ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอรายละเอียดประกอบการขออนุมัติโอนตอสภาฯ 
แลวนั้น พรอมไดเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมการประชุมสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม  

นายเอ่ียม  วงษละคร  ไดสอบถามผานสภาฯ ไปยังฝายบริหารเก่ียวกับรายละเอียดประกอบการขอโอนเงิน  
ส.อบต. หมูท่ี 7  งบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ตามท่ี  

ฝายบริหารไดเสนอรายละเอียดตอสภาฯ แลวนั้น ขอเรียนถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
รายการท่ีขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมระหวางรายการเดิม กับรายการใหมมี
ความแตกตางกันอยางไรระหวางเครื่องตรวจสุขภาพน้ํา กับชุดตรวจโคลิฟอรมในน้ํา
และน้ําแข็ง/ชุดทดสอบคลอรีน 

ประธานสภาฯ      ไดเชิญผูอํานวยการกองชาง ตอบขอซักถาม  
นายสังวร  สุดโต    

นายปรญิญา พาละเอ็น ไดชี้แจงขอสอบถามตอท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ี ทานเอ่ียม วงษละคร ส.อบต. ม.7   
ผอ.กองชาง           ไดสอบถามเพ่ิมเติม รายละเอียดดังนี้  

เดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไดตั้ง
งบประมาณสําหรับเปนคาจัดซ้ือเครื่องตรวจคุณภาพน้ํา งบประมาณ 10,000.- 
บาท สืบเนื่องจากเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามเกณฑการประเมินของจังหวัดท่ี
ไดกําหนดให อปท.ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบานท่ีใชในการ 
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อุปโภคบริโภความีปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย หรือสารปนเปอนในน้ําหรือไม เพ่ือ
ความสะอาด ตามท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติ จากการไดซ่ึงจริงๆ แลววัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การทดสอบคุณภาพน้ําไมไดเปนเครื่อง แตเปนชุดทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตนเทานั้น
ท่ีประกอบดวยสองสวน คือ ชุดหลอดเก็บตัวอยางน้ํา และน้ํายาท่ีใชทดสอบตาม
ข้ันตอนของการทดสอบโดยการหยดลงบนกระดาษทดสอบ หากพบคาของสาร
ปนเปอนสูงกวาเกณฑมาตรฐานก็จะสงตัวอยางน้ําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตรวจสอบอีกครั้ง  ซ่ึงลักษณะและวิธีการใชงานผิดจากคุณลักษณะเดิม
ท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จึงมีความจําเปนท่ีตองเสนอตอสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายการดังกลาวไปตั้งเปนรายการใหมตามท่ีไดเสนอ
เพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ      ไดขอบคุณผูอํานวยการกองชางท่ีไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ   
นายสังวร  สุดโต    พิจารณา  และเม่ือท่ีประชุมสภาฯ  ไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม จึงไดขอมติท่ีตอท่ีประชุม  

สภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1 รายงาน 
จํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 10,000.- บาท  ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. 256 1 จํานวน 1 รายการ ไปตั้งรายการใหม จํานวนงบประมาณ
ท้ังสิ้น 10,000.- บาท  อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 15  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  ประธานสภาฯ ไดอนุญาตใหสมาชิกสภาฯ คณะผู  
นายสังวร  สุดโต ผูบริหาร พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมการประชุมสภา ท่ีมี

ขอราชการ เสนอตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือทราบและพิจารณารวมกันทุกฝาย ดังนี้ 

นายก อบต.          ไดกลาวขอบคุณตอสภาฯ ท่ีไดพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย             
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  หมวดคาคุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ 

ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก พรอมท้ังไดเรียนตอท่ีประชุม
สภาฯ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดตั้ง
ประมาณการรายรับไว จํานวน  37,300,000.- บาท ณ ปจจุบันองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือไดรับงบประมาณ (รับจริง) รวมท้ังสิ้น 34,344,377.70 บาท 
จากงบประมาณท่ีไดรับ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือสามารถดําเนินงานได
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 
เกือบทุกโครงการ นอกจากนี้ยังไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอกไมวาจะเปนงบประมาณจากภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล อบจ. หรือกรม 
กอง อ่ืน ไมวาจะเปนงบการกอสรางถนน ระบบประปาหมูบาน งานขุดลอกลําหวย 
และท่ีกําลังดําเนินการอยูขณะนี้ก็คือโครงการขุดลอกหนองแวงสาธารณะประโยชน 
และตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาการพัฒนาของตําบลแคนเหนือก็ถือไดวาไมนอย
ไปกวาตําบลอ่ืนท้ังสิบตําบลในอําเภอบานไผ  
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ท่ีประชุมสภาฯ  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ          ไดกลาวขอบคุณทานนายกและไดเชิญผูอํานวยการกองชางเสนอขอราชการตอสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต   

นายปรญิญา พาละเอ็น ไดเรียนตอสภาฯ ในสวนของโครงการตางๆ ท่ีอยูระหวางการดําเนินการ ดังนี้             

ผอ.กองชาง    1. โครงการกอสรางหองน้ําบริหารประชาชนและผูพิการ  

2. โครงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการจัดซ้ือวัสดุทําบอดักไขมัน ใชทอวาง 

3 ชั้น ความลึกประมาณ 1.40 เมตร เปนโครงการนํารองท่ีจะดําเนินการสําหรับ

อาคารสํานักงาน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือ และอาคารงานปองกัน 

ท่ีประชุมสภาฯ  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ          ไดเชิญผูอํานวยการกองคลัง เสนอขอราชการตอสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต    

นางสาวศรีสมร  บุรี ไดนําเรียนผลการดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานลิ้นฟา หมูท่ี 8              
ผอ.กองคลัง    ขณะนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอยแลว ซึงในข้ันตอนการดําเนินการเบิกจายงวด  
                             สุดทาย ซึ่งมีคาปรับรวมจํานวน  16 วัน รวมเปนจํานวนเงินคาปรับท้ังสิ้น  58,000   

บาท และในสวนงานจัดเก็บรายได กองคลัง ขอความรวมมือทุกทานในการสํารวจ
กิจการท่ีตองเสียภาษี ไมวาจะเปนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย ภาษีกิจการทุก
ชนิดท่ีกอใหเกิดรายได และกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภา เนื่องจากใกลสินปภาษี
แลว เพ่ือท่ีจะเปนฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษีท่ีกอใหเกิดรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ โดยเฉพาะรานคาท่ีอยูในตรอก ซอก ซอย ท่ีตกสํารวจ หรือ
เปดใหมยังไมไดรับการสํารวจในปท่ีผานมา 

ท่ีประชุมสภาฯ  : รับทราบ 

นายก อบต.           ไดขออนุญาตตอท่ีประชุมสภาฯเพ่ิมเติมในสวนของการจัดทําบอดักไขมันเพ่ือ                  
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ        แกไขปญหาน้ําเสียน้ําทวมขังในหมูบาน ซ่ึงท่ีผานมาเม่ือเกิดปญหาดังกลาวการแกไข 

 ก็มักจะแกท่ีปลายเหตุ ซ่ึงตนเหตุของน้ําเสียภายในหมูบานเกิดข้ึนจากทุกครัวเรือนท่ี
ใชน้ําแลวปลอยท้ิงโดยไมไดมีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการทวมขังน้ํา
ไมสามารถระบายไดทัน หรือระบายไดแตกอใหเกิดปญหาไหลลงท่ีนาของชาวบาน
กอใหเกิดปญหาการรองเรียนหรือปดก้ันทางน้ํา จึงเปนเหตุใหน้ําทวมขัง จึงไดน้ําองค
ความรูเขามาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการทําบอดักไขมัน หรือบอบําบัดน้ําเสียโดย
การกรองกอนการระบายท้ิงเพ่ือลดปญหาน้ําทวมขังเนาเหม็นในหมูบาน   และการ
แกไขปญหาการบริหารจัดการขยะครัวเรือนตามหลักวิชาการ โดยการคัดแยกขยะใน
รูปแบบของ “แคนเหนือโมเดล” ภายใตหลัก “3Rs”   

ท่ีประชุมสภาฯ  : รับทราบ 

นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข ไดเรียนตอสภาฯ เก่ียวกับการดําเนินงานท่ีผานมา ดังนี้  
รองปลัด อบต.              – งานปองกัน ในสวนของความปลอดภัยทางถนน ขณะนี้กําลังดําเนินการซอม 
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ไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือรวมท้ังหมด 14 จุด 
เพ่ือใหสมารถใชงานไดเปนปกติ    
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ท่ีผานมาไดดําเนินการกิจกรรมคาย

เยาวชนตานยาเสพติด รุนท่ี 1 และจะดําเนินการรุนท่ี 2 ในปตอไป 
 

- โครงการวันธรรมสวน โดยการประกวดขับรองสารภัญญะ เปนปแรก และจะ
ดําเนินการในปตอไปโดยเพ่ิมระดับเยาวชน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือ ขอแจงไมมีการปดภาคเรียนและเปดรับ
สมัครเด็กตั้งแต 2 ขวบข้ึนไป โดยมีชื่ออยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือไมนอย
กวา 6 เดือน หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

ท่ีประชุมสภาฯ  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอราชการไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต         

นายเอ่ียม วงษละคร      ไดกลาวขอบคุณตอท่ีประชุมสภาฯ  ผานไปยังฝายบริหารท่ีไดดําเนินการและท่ียัง  
ส.อบต. ม.7          ไมไดตามท่ีไดประชุมสภาฯ  ทุกครั้งท่ีผานมาไดนําเรียน  เรื่องถนนเพ่ือการเกษตร 

 เพราะถนนท่ีใชอยูในปจจุบันเสนโคกปาเปงจากนา นายทองลา  สุดเหลือ - นา   
นายทองคํา กุลวงษ  เปนถนนท่ียังไมมีการพัฒนายกระดับผิวดินในปงบประมาณ
ถัดไป กอนท่ีจะมีการขนยายผลผลิตทางการเกษตรคือออย โดยเฉพาะการขนยาย
ไมไดใชรถบรรทุกขนาดใหญแตใชรถไถเดินตามทําใหเกิดความลําบากในการขนยาย 
จึงอยากท่ีจะเสนอใหพิจารณาการพัฒนาถนนเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี และเชื่อวาทุกๆ 
หมูบานก็ประสบปญหาเชนกัน แตไมไดเสนอตอสภาฯ ไปยังฝายบริหารหากมี
งบประมาณท่ีจะแกไขปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรก็จะขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร  ไดเรียนตอที่ประชุมสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารตามที่กระผมนายวสุรัตน ภาวะโคตร                                       
ส.อบต. ม.6              ไดทําหนังสือแจงมายังองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เรื่อง ขอแบงหักท่ีดินเปน

ทางสาธารณะชวงสามแยกหวยรัง-ถนนเสนบานหนองตับเตาผานท่ีนาของราษฎร 
ประกอบดวย 

        1. นางสมภาร  ภาวะโคตร  
   2. นายจีระ ภาวะโคตร  
   3. นางอุไรวรรณ  สุดงาม  
   4. นางสุภาพร  นอยผาสุข  
   ซ่ึงทางคณะก็ไดทําหนังสือแจงไปยังสหกรณการเกษตรบานไผ เรื่องการขอ

แบงหักท่ีดินเปนทางสาธารณะ เนื่องจากท่ีดินดังกลาวติดจํานองและสหกรณ
การเกษตรบานไผก็ไดมีหนังสืออนุญาตใหดําเนินการ และสํานักงานท่ีดินอําเภอบาน
ไผก็จะออกมารังวัดในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เพ่ือความถูกตองตอไป จึงขอนํา
เรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร     

ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องเรียนตอสภาฯ เพ่ิมเติมจึงไดเชิญคณะผูบริหารได
นายสังวร  สุดโต       ชี้แจงขอเสนอและขอซักถามตอสภาฯ  
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นายก อบต.               ไดชี้แจงทําความเขาใจและตอบขอซักถาม ดังนี้ 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ                ไดขอบคุณ ทานวสุรัตน ภาวะโคตร  ส.อบต. ม. 6 ท่ีเปนผูประสานระหวาง 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เพ่ือออกหนังสือใหทานเพ่ือดําเนินการจนเปนท่ี
เรียบรอย และตองขอขอบคุณพ่ีนองประชาชนชาวบานหนองเจาเมืองท่ีไดบริจาค
ท่ีดินเปนถนนสาธารณะ เพ่ือเปนการขอบคุณทางองคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือจักไดทําประกาศเกียรติคุณมอบใหกับผูบริจาคท่ีดินเพ่ือสาธารณะตอไป 

  ในสวนของถนนเพ่ือการเกษตร ขอเรียนทานเอ่ียม วงษละคร ส.อบต. ม.7 
ดังนี้ การดูแลซอมแซมถนนทางองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดดําเนินการท้ัง
ตําบลท้ังกอนฤดูฝนและหลังฝนซ่ึงงบประมาณในการดําเนินการสวนนี้ก็มีไมมาก จึง
ไดพิจารณาเสนทางหลักๆ ไปกอนเพราะในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือมีเสนทาง/ถนน
คอนขางเยอะ จึงสามารถดําเนินการไดอยางท่ัวถึงบางเสนก็สามารถดําเนินการเพ่ือ
ทุเลาปญหาไปพรางกอน จึงขอนําเรียนเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญผูมีขอเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ อีกครั้ง 
นายสังวร  สุดโต         

ท่ีประชุมสภาฯ  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ          เม่ือไมมีสมาขิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   ฝายบริหาร  พนักงานเจาหนาท่ี     

นายสังวร สุดโต          และผูเขารวมการประชุมสภาทานใดเสนอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระอ่ืนๆ   จึงไดสรุป 
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๑ ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖1  ซ่ึงมีท้ังหมด  ๔ 

วาระ ดังนี้ 
 วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ท่ีประชุมรับทราบ) 
 วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 

และครัง้ท่ี  ๒ ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖1 (ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปน
เอกฉันท)  
 วาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา  

- อนุมัติกันเงินงบประมาณ  กรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไป จํานวน 5  โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  590,๐๐๐.-  บาท   (สภามีมติ
พิจารณาเห็นชอบอนุมัติกันเงิน อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 15 เสียง) 

- อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 1  โครงการ  เปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น  1,๐๐๐.- บาท   (สภามีมติพิจารณาเห็นชอบอนุมัติกันเงิน  อยางเปน
เอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 15 เสียง) 

 วาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  ท่ีประชุมไดเสนอปรึกษาหารือขอราชการ  และแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ีรวมกัน  
           ประธานสภาไดพิจารณาแลว การประชุมไดดําเนินการครบถวนตามระเบียบ
วาระการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว  และถึงเวลาสมควรจึงไดขอปดการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561 
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ปดการประชุม เวลา   ๑๒.30  น. 

 

                               (ลงชื่อ)                                            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายรัฐพล  รอยดา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)                                            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)                                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                (ลงชื่อ)                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที่   27   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
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ปดการประชุม เวลา   ๑๒.30  น. 

 

                               (ลงชื่อ)            รัฐพล  รอยดา               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายรัฐพล  รอยดา) 

                                 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 

                                       วันที่   27   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
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ปดการประชุม เวลา   ๑๒.30  น. 

 

                               (ลงชื่อ)                                            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายรัฐพล  รอยดา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)                                            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)                                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                (ลงชื่อ)                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที่   27   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
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