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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕60 
วันท่ี ๑3 พฤศจิกายน 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. อินตา  ม่ันยืน 
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  ๑8  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน  -    คน  
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ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาจิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต.แคนเหนือ 09.00 น. ธนัช  ศรีภูมิ 
๒ นายสวุรรณที  ไขมกุข รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 
๓ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
๔ นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต. ๐๙.0๐ น. ไสว  ขันทะ 
๕ นางสุคนธา  วิชัย ปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. สุคนธา  วิชัย 
๖ นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. ลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข 
๗ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.0๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๘ นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.0๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๙ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัดอบต. ๐๙.0๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

๑๐ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐๙.0๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
๑๑ นางสาวอรฤดี   สุนาโท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๐๙.0๐ น. อรฤดี   สุนาโท 
๑๒ นางเสาวคล  แฝงพงศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ๐๙.0๐ น. เสาวคล  แฝงพงศ 
๑๓ นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ๐๙.0๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
๑๔ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ๐๙.0๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 
๑๕ นางนิตยา  เชาชื่น ผช.นักวิชาการศึกษา ๐๙.0๐ น. นิตยา  เชาชื่น 
16 นางสิริกานต  มาลี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.0๐ น. สิริกานต  มาลี 
17 นายทองใบ  กุลวงษ กํานันตําบลแคนเหนือ ๐๙.0๐ น. ทองใบ  กุลวงษ 
18 นายทองสี  พรมจันทร ผูใหญบาน หมูท่ี 6 ๐๙.0๐ น. ทองส ี พรมจนัทร 
19 นายบุญจันทร  ทีทา   ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 5 ๐๙.0๐ น. บุญจันทร  ทีทา 

     

เริ่มประชุม  : เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนไหวพระและ
ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกทุกทา นพรอมแลว  ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย  
นายสังวร  สุดโต ท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ประจําป ๒๕ 60  ในวันท่ี ๑ 3 พฤศจกิายน  ๒๕60พรอมเขาสูวาระการ

ประชุมประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   1.1  ขอบคุณคณะผูบริหารและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  
นายสังวร  สุดโต ในการเขารวมงานรัฐพิธี เนื่องในวันปยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 25 60 ที่ผานมา      

ณ ลานประชารัฐหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ 
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  1.2  ขอบคุณคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือ ในการเขารวมถวายดอกไมจันทน ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 26 ตุลาคม 25 60 ณ วดั
จันทรประสิทธ อําเภอบานไผ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาฯ ครั้งท่ีผานมา ในคราวประชุมสมัยวิสามัญสมัยท่ี  ๑ 
นายสังวร  สุดโต ครั้งท่ี 1/2560 ในวันท่ี 29 กันยายน ๒๕60 ท่ีผานมา ตามท่ีไดสงสําเนารายงานการ

ประชุมไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น หากทานไดพิจารณาแลวมีสวนใดท่ีเห็นวาไม
ถูกตอง หรือมีขอทักทวงในสวนใดของรายละเอียด เพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตอง       
ผลปรากฏท่ีประชุมไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอทักทวงหรือขอแกไข จึงไดขอมติรับรอง
รายงานการประชุม โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ /๒๕60 อยาง
เปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1  เรื่อง พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น      
นายสังวร  สุด  ต ประจําป 2560 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ระหวางเดอืน เมษายน – กันยายน  
      พ.ศ. 2560) 

ประธานสภาฯ เชิญฝายบริหาร เสนอชี้แจงรายละเอียดตอสภาฯ เพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตามและ 
นายสังวร  สุดโต  ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2560  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560   
      (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2560) 

นายก อบต.ฯ  การพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป        
จ.ส.ต. ธนัช  ศรีภูมิ งบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหวางเดือน เมษายน  – 

กันยายน พ.ศ. 2560) ซ่ึงไดมอบหมายให นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ฯ ตอสภา  
 

นกัวิเคราะหนโยบายฯ ได เรียนประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิก อบต. และผูเขารวมการประชุม 
น.ส.เนตรา กลอนโพธิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 254๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทํา 
   แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ ๒๙    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  ๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๒. ดําเนินการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา 
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  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล แผน
 พัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวัน
 รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
 นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
 เดือนตุลาคมของทุกป 

  ๔.  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
  ตามท่ีทานสมาชิกไดรับแจกรายงานดังกลาวไปแลวนั้น  ขอชี้แจงสรุป รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป งบประมาณ พ.ศ.256๐ รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)  ขอรายงานโดย
แบงยุทธศาสตรการพัฒนาเปน 7 ยุทธศาสตร  คือ    
 ๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    -  ดําเนินการแลว  จํานวน  ๑๑ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๒๐.๓๗ 
    -  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๒.๒๒ 

  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน ๓๑ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๕๗.๔๑ 
    2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  -  ดําเนินการแลว  จํานวน ๒๐ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๕๕.๕๖ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน ๑๖ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๔๔.๔๔ 

    3.  การพัฒนาดานการแกไขปญหาความยากจน 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน ๖ โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๓๑.๕๘ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน 1๓ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๘.๔๒ 

    4.  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน ๑๒ โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๖๐ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน   ๘ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๔๐ 

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

    6.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการ 
    ทองเท่ียว 

  -  ดําเนินการแลว  จํานวน  ๑๐ โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๗๖.๙ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน  ๓ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๒๓.๐๘ 

    7.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
  -  ดําเนินการแลว  จํานวน ๓๒ โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๗๘.๐๕ 
  -  ยังไมดําเนินการ  จํานวน  ๙ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๒๑.๙๕ 
สรุปโครงการท่ีดําเนินการแลว จํานวน  ๙๑โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๘.๑๕ อยู

ระหวางดําเนินการ  จํานวน ๑๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖.๓๕ และโครงการท่ียงัไม
ดําเนินการ จํานวน ๘๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๕.๕๐  ซ่ึงแยกคาใชจายงบประมาณแต
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ละยุทธศาสตรตามลําดับดังนี้ ๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
งบประมาณ๑๔,๐๐๒,๓๗๘.๗๗ บาท  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการแกไข ปญหา
ความยากจน งบประมาณ ๘,๑๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคม
ท่ีมีคุณภาพ งบประมาณ ๕,๐๔๓,๖๓๔.๖๔ บาท ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน งบประมาณ ๒,๔๙๓,๗๑๘.๕๖ บาท ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว งบประมาณ ๑,๓๗๑,๖๑๒ บาท 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู งบประมาณ ๑,๒๘๒,๖๔๖ บาท  
  สาเหตุท่ีทําใหการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปไดนอย
เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนในตําบล
เปนสาเหตุใหอัตราโครงการท่ียังไมไดดําเนินการมีจํานวนมาก จึงชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ
เพียงเทานี้คะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผล        
นายสังวร  สุดโต         แผนพัฒนาทองถ่ิน  ประจําป พ.ศ. 2560  แลวนั้น   หากมีสมาชิกสภาฯ  ทานใดมีขอ                    
                    สงสัย หรือไมเขาใจเชิญสอบถามเพ่ิมเติมได  

นายรัฐพล  รอยดา ไดเรียนถามประธานสภาฯ  ผานไปยังคณะผูบริหาร  ซ่ึงมีขอสงสัยในเรื่องของงบประมาณ 
ส.อบต. ม.8 ในสวนของโครงการท่ี 5 งบประมาณ  220,000.- บาท  และโครงการท่ี 7 งบประมาณ 

16,980.- บาท  

ประธานสภาฯ ไดตอบขอสอบถาม นายรัฐพล รอยดา ส.อบต. ม.8  โครงการท่ี 7 งบประมาณ 16,980 
นายสังวร  สุดโต บาท นั้น เปนงบประมาณไฟฟาแสงสวางหมูบานซ่ึงไดดําเนินการไปบางแลวในบาง

หมูบาน  ซ่ึงไมไดรวมอยูในงบเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ ขอ 5  และขอ 7  ท่ีประชุมรับทราบตามรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ระหวางเดือน เมษายน – 
กันยายน พ.ศ. 2560) ไดดําเนินการเปนไปตามแผน ท้ังนี้ไมมีสมาชิกสภาฯ สอบถาม
เพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอขอราชการอ่ืนตอสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.ฯ  ไดแจงตอสภาฯ และแสดงความดีใจตอคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับพระราชทาน 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ          เครื่องราชอิสริยาภรณ ซ่ึงทุกทานสามารถแตงเครื่องแบบชุดปกติขาวและประดับเครื่อง

ราชไดซ่ึงเปนความภาคภูมิใจและจะทําหนังสือแจงอีกครั้ง แตก็มี 1 ทานท่ีตกหลน คือ 
ทานเอ่ียม วงษละคร ซ่ึงก็จะไดดําเนินการทําเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในรอบ
ตอไป   อีกเรื่องคือในวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2560 โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีบําบัดทุกข
บํารุงสุข และหนวยแพทย พอ.สว. เคลื่อนท่ี  จะออกมาใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลแคนเหนือ ณ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค จึงขอแจงและเรียนเชิญทุกทานไดเขา
รวมงาน พรอมท้ังการจัดเตรียมสถานท่ี 
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ปลัด อบต.ฯ  ไดขออนุญาตเพ่ิมเติม และประชาสัมพันธโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี พรอมหนวยแพทย  
นางสุคนธา  วิชัย พอ.สว. บริการประชาชน สิ่งท่ีจะขอฝากประชาสัมพันธ คือ โรงทาน และการดูแลพ่ีนอง  

ประชาชนท่ีจะมารวมงาน จึงขอฝากทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานรวมจัดทําโรงทานรวมกัน 
 และในวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2560 ก็จะไดเขารวมประชุมท่ีอําเภอบานไผ เรื่องตลาด

ประชารัฐ ทานใดท่ีสนใจหรือพ่ีนองประชาชนสนใจก็สามารถท่ีจะลงทะเบียนไดท่ี ศูนย
ดํารงธรรมอําเภอบานไผซ่ึงทางอําเภอบานไผจะดําเนินการจัดหาตลาดให  และอีกเรื่องคือ 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดมีการจัดตั้งศูนยยุติธรรมตําบลข้ึน โดยมีอํานาจ
หนาท่ีในการรับเรื่องรองทุกข ใหคําปรึกษาแกพ่ีนองประชาชนในเบื้องตน หากเปนเรื่องท่ี
เกินกวาอํานาจและหนาท่ีก็จะสงเรื่องตอไปยังจังหวัดตอไป 

รองปลัด อบต.ฯ  ไดแจงประชาสัมพันธการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน  
นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข ตําบลแคนเหนือ รับเด็กอายุตั้งแต 2 ปบริบูรณข้ึนไป สามารถมาสมัครไดเลยเพ่ือเปนการ

แบงเขาภาระการดูแลบุตรของผูปกครองท่ีตองทํางาน โดยมีอาหาร มีรถรับสง ไมเสียคา
สมัครใดๆ ท้ังสิ้น    

นักจัดการงานท่ัวไปฯ ไดขอชี้แจงเพ่ิมเติมสําหรับผูสูงอายุท่ีจะรับเงินชวยเหลือจากสํานักงานพัฒนาชุมชน ท่ีจะ 
นายสุทิน  วรรณมูล รับมอบในวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2560 ท่ีจะถึงนี้ จึงขอใหแจงรายชื่อผูสูงอายุท่ีจะรับ

จํานวน 30 ราย เพ่ือจะไดนําสงรายชื่อพรอมเอกสารใหกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแกนภายในวันท่ี 15 พฤศจกิายน 2560 ตอไป 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอราชการในวาระอ่ืนๆ เสนอตอสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต 

นายอุทัย  บางปา ไดแจงตอสภาฯ สองเรื่อง คือ เรื่องถนนท่ียังไมไดดําเนินการ และถนนท่ีมีน้ําทวมขังทําให  
ส.อบต. ม.๕ การสัญจรลําบาก 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร  ไดแจงตอสภาฯ สองเรื่อง คือเรื่องแรกไดขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดดําเนินการแกไขปญหา 
ส.อบต. ม.6 ถนนของบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ทําใหพ่ีนองประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได

สะดวกมากยิ่งข้ึน เรื่องท่ีสอง คือ การจัดสรรงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐาน หมูบาน
ละ 250,000.- บาท ซ่ึงไดดําเนินการเกือบจะเรียบรอยทุกโครงการ และเรื่องสุดทายขอ
ฝากเรื่องไฟฟาสองสวางจํานวน 3 จุดท่ีไดดําเนินการแลวนั้น อยากเพ่ิมอีกจํานวน 1 จุดท่ี
แสงสวางยงัไมเพียงพอ (บานแมสายยนต  จิตแสง) ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในเวลา
กลางคืน 

นายวันเชา  สมีนาง ไดเรียนถามตอประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร เรื่อง โครงการของปงบประมาณ   
ส.อบต. ม.7 พ.ศ. 2560 ท่ียังไมไดดําเนินการนั้น จะสามารถดําเนินการไดในชวงใด 

นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดจัดสรรงบประมาณซอมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตรในทุกหมู 
ส.อบต. ม.7 บานจนสามารถสัญจรไดสะดวกข้ึน ซ่ึงรวมถึงบานโคกโกก็ไดรับการแกไขปญหาดวย

เชนกัน ซ่ึงก็ไดประสานขอดินบริเวณขางเคียงเพ่ือดําเนินการ แตการดําเนินการของ ผูรับ
จางท่ีไดปรับเกรดผิวถนนในสวนท่ีสูงอยูแลวมาถมแทน ท้ังนี้ก็ไดแจงใหผูรับจางแกไขโดย
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ใหนําดินมาปรับเกรดเพ่ิมใหจึงขอฝากการควบคุมการลงงานของผูรับจาง เพ่ือให
ดําเนินการตามแบบแปลนของโครงการตามท่ีกําหนด เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอราชการแจงตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ิมเติมไมปรากฏสมาชิกสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต ทานไดเพ่ิมเติม จึงไดเชิญฝายบริหารไดชี้แจงขอซักถาม 

นายก อบต.ฯ  ไดตอบขอซักถามตอสภาฯ ในประเด็นตางๆ ดังนี้  
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ  ประเด็นของทานเอ่ียม วงษละคร ส.อบต. ม. 7 นั้น การทําโครงการมาแลวไม

สอดคลองกับพ้ืนท่ีจริงท่ีดําเนินการนั้น จึงขอฝากใหทาน ส.อบต. พิจารณาโครงการให
สอดคลองกับขอเท็จจริงของพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ เม่ือเกิดปญหาเราก็ตองเขาไปแกไข
ปญหารวมกัน ตัวอยางเชน ถนนเสน บานหนองคูณ หมู 3 เชื่อมบานดอนหมากพริก    
หมู 2 ท่ีทุกสวนไดเขาไปแกไขปญหารวมกันไมวาจะเปน ทานประธานสภาฯ ผูใหญบาน      
ส.อบต. ในการรวมกันแกไขปญหาจนโครงการสามารถดําเนินการไดตามแบบแปลนท่ี
กําหนด 

  จึงขอฝากการกําหนดโครงการ ใหมีความสอดคลองกับปญหา และพ้ืนท่ี เชน หมู
ท่ี 7 น้ําเสียภายในหมูบานสามารถระบายไดแตก็ไปดําเนินการทํารองระบายน้ําทําใหเกิด
การทับซอน แตตามสภาพความเปนจริงควรท่ีจะดําเนินการขยายผิวจราจร 

  ในสวนของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560  ท่ีไดขออนุมัติตอสภาฯ กันเงิน
เหลื่อมปไวแลวนั้น ก็จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป ตามระเบียบการ
ขอกันเงิน 

  สําหรับการดําเนินการตามงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน (งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) ซ่ึงในขณะนี้ก็อยูในข้ันตอนของการดําเนินการ ประกอบดวย โครงการถนน
สายบานหวยชัน, โครงการบานกีฬาตานยาเสพติด อบต.แคนเหนือ และโครงการประปา
บานลิ้นฟา หมูท่ี 8 

  ประเด็นของทาน วสุรัตน  ภาวะโคตร ในเรื่องของไฟฟาแสงสวางท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวนั้น เปนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 หากจะเพ่ิมเติมก็ตองดําเนินการและใช
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ  ไดอนุญาตให นายเอ่ียม  วงษละคร ส.อบต. ม. 7  ไดชี้แจงเพ่ิมเติม จากประเด็นท่ีฝาย 
นายสังวร  สุดโต          บริหารไดตอบขอชี้แจง ดังนี้ 

การนําโครงการตามท่ีไดประชาคมหมูบานในการจัดทําแผนนั้น อยากให
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือท่ีเก่ียวของ ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการวาจะ
สามารถดําเนินการไดในพ้ืนท่ีหรือไม  ดังนั้นก็อยากใหกองชางไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบหาก
พิจารณาแลวไมสามารถดําเนินการได ก็ขอใหแจงหรือชี้แจงเพ่ือจะไดดําเนินการแกไข 
หรือเปลี่ยนแปลงกอนการบรรจุเขาไวในแผนงานและขอบัญญัติตอไป 

นายก อบต.ฯ ไดชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้  
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ  ท่ีผานมาการจัดทําประชาคมหมูบาน บานโคกโก หมูท่ี 7  ถนนสายโคกโก – 

บานสรางแปน (ถนนคสล.) ตามแบบแปลนถนนกวาง 6 เมตร แตโดยสภาพพ้ืนท่ีกวาง   
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– 4 เมตร เปนเหตุใหตองมีการจัดทําประชาคมหมูบานเพ่ือแกไขปญหาโดยการขอขยาย
ถนนใหไดตามขนาดของถนนท่ีสามารถดําเนินการไดตามแบบแปลนท่ีกําหนด เพ่ือขออุทิศ
ท่ีดินบริเวณสองฝงทางของถนนเพ่ิมใหไดความกวาง 6 เมตร ซ่ึงมติของประชาคมหมูบาน
ก็ยังมีความตองการท่ีจะดําเนินการถนนชวงดังกลาว และเจาของท่ีดินท้ังสองฝงก็มีความ
ยินดีท่ีจะอุทิศท่ีดินในการขยายผิวจราจรตามแบบแปลน 

นายอินตา  ม่ันยืน ไดกลาวขอบคุณฝายบริหารท่ีไดดําเนินการถนน คสล. จากบานหนองคูณ หมูท่ี 3 เชื่อม 
ส.อบต. ม. 3  บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 และขอขอบคุณท่ีไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการดําเนิน 

การ แตโดยสภาพของพ้ืนท่ีถนนมีความโคงงอจึงอยากใหมีการจัดทําปายจราจร ปายเตือน 
เพ่ือความปลอดภัย 

ท่ีประชุมสภาฯ : ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอขอราชการในระเบียบวาระอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณผูเขารวมประชุม และรวมรับฟงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑  
นายสังวร  สุดโต   /๒๕ 60 ประจําวันท่ี  13  พฤศจกิายน  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  ใสจูง                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นางวนิดา  ใสจงู) 
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

              (ลงชื่อ)           เอ่ียม  วงษละคร              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายเอ่ียม  วงษละคร) 
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 
 
                                (ลงชื่อ)             สังวร  สุดโต                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายสังวร  สุดโต) 
                                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                     วันท่ี  13  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕60 
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– 4 เมตร เปนเหตุใหตองมีการจัดทําประชาคมหมูบานเพ่ือแกไขปญหาโดยการขอขยายถนนใหไดตามขนาดของ
ถนนท่ีสามารถดําเนินการไดตามแบบแปลนท่ีกําหนด เพ่ือขออุทิศท่ีดินบริเวณสองฝงทาง
ของถนนเพ่ิมใหไดความกวาง 6 เมตร ซ่ึงมติของประชาคมหมูบานก็ยังมีความตองการท่ี
จะดําเนินการถนนชวงดังกลาว และเจาของท่ีดินท้ังสองฝงก็มีความยินดีท่ีจะอุทิศท่ีดินใน
การขยายผิวจราจรตามแบบแปลน 

นายอินตา  ม่ันยืน ไดกลาวขอบคุณฝายบริหารท่ีไดดําเนินการถนน คสล. จากบานหนองคูณ หมูท่ี 3 เชื่อม 
ส.อบต. ม. 3  บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 และขอขอบคุณท่ีไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการดําเนิน 

การ แตโดยสภาพของพ้ืนท่ีถนนมีความโคงงอจึงอยากใหมีการจัดทําปายจราจร ปายเตือน 
เพ่ือความปลอดภัย 

ท่ีประชุมสภาฯ : ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอขอราชการในระเบียบวาระอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณผูเขารวมประชุม และรวมรับฟงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑  
นายสังวร  สุดโต   /๒๕ 60 ประจําวันท่ี  13  พฤศจกิายน  ๒๕60  และไดขอปดการประชุมสภาฯ 
 

ปดการประชุม  : เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
    (ลงชื่อ)                                             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายประพัทธ  ทีทา) 
                                  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 
                                     วันท่ี  13  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕60 
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