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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕9 
วันท่ี   24  สิงหาคม  ๒๕๕9  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. -ลา- 
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. -ลา- 

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. -ลา- 
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  ๑5  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน    3   คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต. ๐๙.๓๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 

๒ นายสุวรรณที  ไขมุกข รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 

๓ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 

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

๕ นางสาวสุคนธา  วงษคําหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สุคนธา  วงษคําหาร 

6 นายวิเชียร  สมกุล รองปลัด อบต.แคนเหนือ 09.30 น. วิเชียร  สมกุล 

7 นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 

8 นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร   บุรี 

9 นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

10 นางสาวบุปผา  หงษทะนี ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ๐๙.๓๐ น. บุบผา  หงษทะนี 

๑1 นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 

12 นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. รุงรัตน  หมูเมืองสอง 

13 นางสาวนิภาพร  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 09.30 น. นิภาพร  กาพล 

๑4 นางรัตติยา  เชาวชื่น ผูชวยนักวิชาการศึกษา 09.30 น. รัตติยา  เชาวชื่น 

๑5 นางสิริกานต  มาลี ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 09.30 น. สิริกานต  มาลี 

     

     

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุม  นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและ ดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ      - ไมมี – 
นายสังวร  สุดโต  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

ประธานสภาฯ          - ไมมีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากเปนการประชุมตอเนื่อง - 
นายสังวร สุดโต          

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง พิจารณา (ราง) ขอบัญญัต ิงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

                            3.1  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ                 ในระเบียบวาระท่ี 2 เปนข้ันตอนของการแปรญัตติ ( วาระท่ี 2 ) หลังจากท่ีฝาย 
นายสังวร สุดโต        บริหารไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผานทางสภาฯ แลงนั้น และไดผานข้ันตอนการรับหลักการ (วาระท่ี 1) และสภาฯ 
ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับการแปรญัตติไปเรียบรอยแลว จึงขอเรียน
คณะกรรมการการแปรญัตติแจงผลตอสภาฯ  

นายอุทยั บางปา  เรียนทานประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน      
ส.อบต. หมูท่ี 5  ตําบลแคนเหนือทุกทาน  กระผม นายอุทัย  บางปา  ประธานคณะกรรมการการ  

แปรญัตติ ขอแถลงการณการแปรญัตติตอสภาฯ ดังนี้  
      ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
การแปรญัตติ  พรอมท้ังไดกําหนดรับเรื่องขอแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2560 จํานวน 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 16 สงิหาคม 2559 เวลา 
08.00. – 16.30 น วันท่ี 17 สงิหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. และ
วันท่ี 18  สงิหาคม 2559 รวมแลวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ในการรับหนังสือแปร
ญัตติปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดมาขอยื่นหนังสือเสนอขอคําแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต
อยางใด ดังนั้น คณะกรรมการการแปรญัตติ จึงไดประชุมในวันท่ี 19 สงิหาคม 
2559 แลวไมมีการแปรญัตติรายการใดๆ ใน (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 มีมติเห็นควรคงรางเดิม  

ประธานสภาฯ      ไดขอบคุณ ทานอุทัย บางปา  ประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ ท่ีไดแถลงผล  

นายสังวร สุดโต    ตอท่ีประชุมสภาฯ ตามสําเนารายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  ท่ีไดแจงตอสมาชิกสภา

ฯ และคณะผูบริหารแลวนั้น ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เรื่อง 

งบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดประมาณการรายรับ

ท้ังสิ้น 36,000,000.- บาท และประมาณการรายจาย รวมท้ังสิ้น 36,000,000.- 

บาท รายละเอียด ดังนี้ 

ดานบริหารงานท่ัวไป      รวมทั้งสิ้น  13,387,193.-    บาท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม  11,918,833.-    บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม    1,468,360.-    บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม     รวมท้ังสิ้น  12,997,907.-    บาท  
- แผนงานการศึกษา    รวม    6,049,216.- บาท 
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- แผนงานสาธารณสุข    รวม     451,760.- บาท 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห   รวม  384,000.- บาท  
- แผนงานเคหะและชุมชน   รวม    5,354,360.-  บาท  
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  รวม      158 ,571.- บาท  
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม      600,000.- บาท  
ดานการเศรษฐกิจ                รวมทั้งสิ้น      250,000.-     บาท 
- แผนงานการเกษตร    รวม  250,000.-  บาท  
ดานการดําเนินงานอ่ืน      รวมท้ังสิ้น   9,364,900..-     บาท 
- แผนงานงบกลาง     รวม   9,364 ,900.-  บาท  
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน         รวมท้ังส้ิน 36 ,000,000.-     บาท  

     เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ พิจารณาเห็นชอบตอไป 

ในสวนของงบประมาณเพ่ือใชในการลงทุน (ดานโครงสรางพ้ืนฐาน) จํานวน 9 
หมูบาน รวม ๒7  โครงการ  รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น 1,840,000.- บาท ตาม
รายละเอียดในรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560    
ท่ีสภาฯ ไดรับทราบและไดมีมติรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ตั้งแตวาระ
แรกในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 15 
สงิหาคม 2559   สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2559 ในวันนี้ ในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ ) จะเปนการแปร
ญัตติขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป พ.ศ. 2560  ซ่ึงคณะกรรมการการ
แปรญัตติไดแถลงผลตอสภาฯ ไดทราบแลวนั้น ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด
ยื่นหนังสือขอแปรญัตติแตอยางใด มีมติเห็นควรคงรางเดิม 

 
ประธานสภาฯ      ไดขอมติท่ีประชุม ในข้ันแปรญัตติ  
นายสังวร สุดโต    

มติท่ีประชุม       : มีมติเห็นชอบ ผานข้ันแปรญัตติ อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 14 เสียง 

   3.2  วาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ  

ประธานสภาฯ      ในข้ันตอนนี้จะไมมีการอภิปราย จึงไดขอมติท่ีประชุมในข้ันตราเปนขอบัญญัติ 
นายสังวร สุดโต   

มติท่ีประชุม       : มีมติเห็นชอบให ตราบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 อยางเปนเอก 
   ฉันท ดวยคะแนนเสียง 14  เสียง 

ประธานสภาฯ     เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ไดมีมติเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณ 
นายสังวร สุดโต   รายจาย ประจําป พ.ศ.25 60 ตามรางเดิมท่ีสภาฯ รับรางไปแลวโดยไมมีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ทานใดขอแปรญัตติ  ดังนั้นจึงถือวารางขอบัญญัติ
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งบประมาณรายจายประจําป 25 60 นี้ ไดผานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ 
เรียบรอยสมบูรณ ครบท้ัง 3 วาระ  

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง พิจารณา 
4.1 เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําป
งบประมาณ 2559  

ประธานสภาฯ        ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม   
นายสังวร สุดโต           ประจําปงบประมาณ  2559     จํานวน   2   โครงการ    เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น     

786,850.- บาท นั้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จายคาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงิน
สะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว   

ในสวนของรายละเอียดท่ีจะเสนอใหฝายสภาพิจารณานั้น ไดใหฝายบริหาร
ชี้แจงรายละเอียดตอสภาฯ 

นายก อบต.   ในสวนของโครงการท่ีจะเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายขาดเงิน  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ สะสม ท่ีมาของการเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมนั้นตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว1438 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว2086 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 
เรื่อง การเรงรัดติดตามการใชจายเงินสะสมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล  จํานวน 2 โครงการ 
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  786,850.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการกอสรางศูนยบริการน้ํากลางเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา ณ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ จํานวน 1 แหง งบประมาณ 
387,3000.- บาท 

2. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณ ไฟกระพริบกระจกโคงเพ่ือแกไข
ปญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายตามถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ จํานวน 3 รายการ 
เปนเงินจํานวน 399,850.- บาท ดังนี้ 

2.1 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบพลังงานโซลาเซลล จํานวน 11 จุด ๆ 
ละ 33,000.- บาท เปนเงิน 363,000.- บาท ดังนี้ 
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1) หมูท่ี 1  ปากทางเขาบานดาบตํารวจวัชระพล  ศรีกุล 
2) หมูท่ี 1  หนาบานนางทองพูล บริเวณหมอแปลงใหญ 
3) หมูท่ี 2  หนาบานครูถวิล  บุตรตรี 
4) หมูท่ี 4  สามแยกถนนลาดยางท่ีดินนายสํารวย ใสเสริม 
5) หมูท่ี 5  โคงทางเขาหมูบาน บานหวยชัน 
6) หมูท่ี 6  สามแยกลาดยาง เชื่อมถนนลูกรังไปโคกยาเนียม 
7) หมูท่ี 7  สามแยกถนนลาดยางเชื่อมถนนลูกรังเชื่อมทางงาน

เหลาหลวง - บานโคกโก 
8) หมูท่ี 7  ทางเขาบานโคกโกตรงปาภูมิรักษ 
9) หมูท่ี 9  ถนนลาดยางทางโคงกอนถึงสะพานขามวังหวยวังมวง 
10) หมูท่ี 9  ถนนลาดยางโคงเขาชลประทานลําหวยหนองโนบาน

โคกโก 
11) หมูท่ี 9  ถนนลาดยางทางโคง บริเวณโรงน้ําแข็ง 

2.2 ไฟกระพริบเตือนแบบพลังงานโซลาเซลล จํานวน 1 จุด ๆ ละ 
25,000.- บาท เปนเงิน 25,000.- บาท ดังนี้ 
1) หมูท่ี 2 บานดอนหมากพริก บริเวณสี่แยกกลางบานไปบานลิ้น

ฟา – สรางแปน 
2.3 ติดตั้งกระจกโคง จํานวน 3 จุด ๆ ละ 3,950.- บาท เปนเงิน 

11,850.- บาท ดังนี้ 
1) หมู 3 จุดท่ี 1 บานหนองคูณขางวัด 
2) หมู 3 จุดท่ี 2 บานหนองคูณขางน้ําประปา 
3) หมู 5 จุดสามแยกศาลากลางบาน บานหวยชัน 

ประธานสภาฯ        ไดเชิญฝายสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอไปแลว 
นายสังวร สุดโต        
 
นายอินตา  ม่ันยืน        ไดสอบถามจุดการติดตั้งระบบโซลาเซลล จะสามารถเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงไดหรือไม  
ส.อบต. ม.3  เพราะอยากใหมีจุดโรงเรียนไตรคามประชาสรรค  

ประธานสภาฯ        ไดเชิญ ส.อบต. หมู 7 ทานเอ่ียม วงษละคร 
นายสังวร สุดโต      

นายเอ่ียม  วงษละคร      ไดเสนอขอเพ่ิมการติดตั้งไฟฟาสองสวางจุดปากทางเขาบานโคกโก ซ่ึงทางกองชาง 
ส.อบต. ม.7  ไดออกวัดระยะได 2 เสา อยากใหเพ่ิมเปน 4 เสา  จะสามารถลดงบประมาณ  
   โครงการกอสรางศูนยบริการน้ํากลางฯ เพ่ือไปเพ่ิมในสวนของไฟฟาไดหรือไม 

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร  ไดสอบถามสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ท่ีสามารถ  
ส.อบต. ม.6  จายขาดเงินสะสมได กอนสภาฯ จะพิจารณาอนุมัติ   
   
นายรัฐพล  รอยดา ไดเสนอใหเพ่ิมขนาดเจาะบอบาดาลจากเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว เปน 5-6 นิ้ว       
ส.อบต. ม.8  โครงการกอสรางศูนยบริการน้ํากลางฯ  เพ่ือใหไดปริมาณน้ําท่ีเพียงพอ   
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ประธานสภาฯ        ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอเพ่ิมเติม จึงไดเชิญฝายบริหารชี้แจงประเด็นขอซักถาม  
นายสังวร สุดโต        

นายก อบต.  ไดตอบขอซักถามประเด็นตาง  ๆ ดังนี้ 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         ในประเด็นของ  นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกหมู 3  และทานเอ่ียม วงษละคร สมาชิก 

 สภาฯ  หมู 7 ในสวนท่ีจะเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงก็จะรับไปพิจารณาให  แตสําหรับจุดท่ี
เปนขยายเขตไฟฟาแรงต่ํานั้นมีงบประมาณท่ีสามารถดําเนินการได  แตสําหรับการ
ติดตั้งท่ีโรงเรียนไตรคามประชาสรรคนั้นคงจะไมได  สําหรับประเด็นการปรับเพ่ิมขนาด
เจาะบอบาดาลนั้นจะไดใหผูอํานวยการกองชางชี้แจง  และสถานะทางการคลังก็จะได
ใหผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจง 

นางสาวศรีสมร  บุรี ไดชี้แจงสถานะทางการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
ผูอํานวยการกองคลัง ใหทราบในเบื้องตน ดังนี้  

ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 19 สงิหาคม 2559  จํานวน 5,606,661.61 
บาท 

- สํารองจายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดจายแตยังไมได
ดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการ และยังไมไดเบิกจาย จํานวน – บาท 

- สํารองงบบุคคล (ประมาณ 3 เดือน) จํานวน  2,850,000.- บาท 
- สํารองจายกรณียังไมไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน (เงินเดือนคาตอบแทน

ครูผูดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน / อ่ืนๆ เชน เบี้ยผูสูงอายุ คนพิการ ประมาณ 2 
เดือน) จํานวน 1,882,376.- บาท 

- สํารองกรณีสาธารณภัย 10 %  จํานวน  87,429.- บาท 

ดังนั้น ยอดเงินสะสมท่ีจะนําไปบริหารจัดการได ณ วันท่ี 19 สงิหาคม 
2559 เปนเงินจํานวน  786,861.61 บาท  

 
นายปรญิญา พาละเอ็น ไดชี้แจงรายละเอียดโครงการกอสรางศูนยบริการน้ํากลางเพ่ือแกไขปญหาการขาด  
ผูอํานวยการกองชาง แคลนน้ํา   

โดยเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกบอ 75 เมตร 
จํานวน 1 บอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุมใตน้ํา ขนาดมอเตอร 1 แรงมา และ
กอสรางฐานรากหอถังเหล็กเก็บน้ํา จํานวน 1 แหง ฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก 
จํานวน 1 แหง พรอมถมดินปรับระดับพ้ืนท่ีจะดําเนินการกอสราง ขนาดพ้ืนท่ีกวาง 
25 เมตร ยาว 35 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร พรอมเคลื่อนยายหอถังสูงแบบ
บอลเก็บน้ําขนาด 12 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จํานวน 1 ถัง พรอม
อุปกรณ จากบานเหลาหลวง หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ โดยเชื่อมประสานระบบสงน้ํา
จากบอบาดาลพรอมปรับปรุงระบบจายน้ําจากหอถังสูง และระบบไฟฟากับชุดตูควง
คุมการทํางานของระบบประปาใหม จํานวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือกําหนดติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

สําหรับการขุดเจาะบอบาดาลจากการสอบถามท่ีขอนแกน  พ้ืนท่ีตําบลแคน
เหนือของเรามีความเสี่ยงในการขุดเจาะ ถาปรับขนาดการขุดเจาะเปน 5-6 นิ้ว ก็จะ
เสี่ยงอาจจะไมไดน้ํา ซ่ึงจากการวิเคราะหความลึกของบอน้ําท่ี 75 เมตร  เจาะน้ําได 
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50 เมตร ๆ ละ 1,400 บาท ดังนั้นแนวทางความเปนไปไดคงตองดําเนินการท่ีขนาด
การขุดเจาะท่ี 4 นิ้วกอน 

 

นายก อบต.  ไดตอบขอซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นของ  ทานเอ่ียม วงษละคร สมาชิก หมูท่ี 7 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         การติดตั้งไฟฟาสองสวางบานโคกโก  จุดทางขามหวยแคน เพ่ือยายไปจุดท่ีเสนอ 

 
ประธานสภาฯ        เชิญนายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 สอบถามเพ่ิมเติม  
นายสังวร สุดโต        

 
นายอุทยั  บางปา โครงการกอสรางศูนยบริการน้ํากลางฯ งบประมาณในการขุดเจาะ 99,000 บาท    
ส.อบต. ม.5  บอขนาด 4 นิ้ว ลึก 60 - 75 เมตร 99,000 บาท คิดวาแพงไป  

 
นายก อบต.  จากทานอุทัย  บางปา ไดเสนอวาราคาแพงนั้น  การจางขุดเจาะก็จะมีวิธการข้ันตอน ผู 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         รับจางก็จะมีสวนของภาษีและคาธรรมเนียมในการขุดเจาะ  สวนรายละเอียดจะให 

ผูอํานวยการกองชางชี้แจง 

นายปรญิญา พาละเอ็น ไดชี้แจงรายละเอียดโครงการกอสรางศูนยบริการน้ํากลางเพ่ือแกไขปญหาการขาด  
ผูอํานวยการกองชาง แคลนน้ํา นอกจากการเจาะบอบาดาล ก็จะมีการเจาะทอกรองพีวีซีตลอดแนวเพ่ือกัน  

สึก สําหรับการเจาะตองมีการขออนุญาตแจงการเจาะบอ ตองใชผูประกอบการขุด
เจาะนําน้ําไปตรวจ จึงทําใหมีคาใชจายและคาภาษีดวย ในสวนของคาใชจายถาหาก
ดําเนินการขุดเจาะไดท่ีความลึก 50 เมตร ก็จะมีคาใชจายท่ี 50 เมตร แตท่ีเสนอไวท่ี 
75 เมตร คือเผื่อไว 

ประธานสภาฯ        จากประเด็นขอซักถามก็ไดรับคําชี้แจงจากฝายบริหาร และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอง
นายสังวร สุดโต           แลว  ไมมีสมาชิกสภาฯ เสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติตอสภาฯ พิจารณา 
                             อนุมัติจายขาดเงินสะสมทั้ง 2 โครงการ ดวยการยกมือ    

มติท่ีประชุม      : มีมติเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2559 ท้ัง 2 
โครงการ อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 14  เสียง 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณตามขอบัญญัติ 
นายสังวร  สุดโต งบประมาณรายจาย ประจําป 2559 แตเนื่องจากการประชุมในภาคเชาไดลวงเวลา

ชวงพักกลางวัน จึงขอพักการประชุมเปนการชั่วคราว เพ่ือพักรับประทานอาหาร
กลางวัน และนัดประชุมในวาระตอไปในชวงบาย เวลา  13.00  น.   

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต รอบ บาย เวลา ๑๓.๐๐ น. ในชวงบายสภาฯ ตองเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 และ วาระ

ท่ี 6 ดังนี้ 

     กอนจะเขา สู ระเบียบ วาระการประชุม วาระ ท่ี  5 เรื่อง พิจารณาแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2559   ประธานสภาฯ  ไดแจง
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ขอพักการประชมุ สภาฯ  เพ่ือรับประทานอาหาร กลางวันเนื่องจากไดถึงเวลาพัก  
พรอมแจงนัดประชุมสภาฯ ตอในชวงบายเวลา  13.00  น.  

ประธานสภาฯ      เม่ือสมาชิกสภา ฯ และผูเขารวมการประชุม เขามาในท่ีประชุมพรอมแลว  จึงขอ 
นายสังวร สุดโต  เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ เพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระอ่ืนๆตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ 2559 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑท่ีดินและ    
ส่ิงกอสราง    

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

โอนและแกไขงบประมาณขอ 2 7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ในสวนของรายเอียดท่ี
จะเสนอใหสภาพิจารณาอนุมัติ เชิญฝายบริหารชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.          ในสวนของรายละเอียดท่ีขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  เดิมตามขอ 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559 แผนงานเคหะและชมุชน 

งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง (หนา 92)  รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน งบประมาณจํานวน 47,400.- 
บาท เพ่ือกอสรางถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 75.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด 

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน งบประมาณจํานวน 53,600.- 
บาท เพ่ือกอสรางถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย 
92.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 

ขออนุมัติโอนงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม รายละเอียด ดังนี้ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 

ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวนงบประมาณ 101,000.- 
บาท เพ่ือกอสรางถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย 
162.00 ตาราง เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาน และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 
จํานวน 1 ปาย    

ประธานสภาฯ          ตามท่ีฝายบริหารไดชี้แจงตอสภาฯ เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เดิมตามขอ 
นายสังวร สุดโต              บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 จํานวน 2 โครงการ คือ  
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1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน งบประมาณจํานวน 47,400.- 
บาท 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน งบประมาณจํานวน 53,600.- 
บาท 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
จํานวนงบประมาณ 101,000.- บาท ซ่ึงยังใชงบประมาณเทาเดิม เม่ือไมมีสมาชิก
สภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  จึงไดขอมติตอสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบ
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม      : มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงท้ัง 2 โครงการ อยางเปนเอกฉันท ดวย
คะแนนเสียง 14  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง อ่ืนๆ ( ถามี )    

ประธานสภาฯ        ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุม แจงขอราชการ ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง
นายสังวร สุดโต      อ่ืนๆ  

นายประสิทธิ์  กุลวงษ ไดเรียนตอประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร เรื่อง ฝายน้ําลนลําหวยบาน        
ส.อบต. ม.9  โคกกลางเกิดการรั่ว จึงขอแจงใหกองชางไดออกสํารวจพิจารณาดําเนินการ   

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดสอบถามตอประธานสภาฯ  ผานไปยังฝายบริหาร สืบเนื่องจากการยายรวมศูนยฯ 
ส.อบต. ม.7              พัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือ และไดทําการเปดศูนยฯ เม่ือวันท่ี 11  สงิหาคม 

2559 ซ่ึงฝายบริหารไดแจงจะมีรถรับสงเด็ก 2 คน แตปจจุบัน มีกาจัดรถบริการ
รับสงเพียง 1 คัน ทําใหเด็กมาโรงเรียนสาย จึงอยากไดคํายืนยันจากฝายบริหารใน
การเพ่ิมรถรับสงเด็ก  

นายอุทยั  บางปา ไดเรียนตอประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร เรื่อง ถนนบานหวยชัน ม.5         
ส.อบต. ม.5  จากเหตุฝนตกทําใหถนนไมสะดวดในการใชสัญจร   จึงขอแจงใหกองชางไดออก 

สํารวจพิจารณาดําเนินการ   

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ไดเรียนแจงตอประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร เรื่องการปรับปรุงการใหบริการ    
ส.อบต. ม.6  ของงานปองกัน อยากใหมีการแกไขการใหบริการ   

นายรัฐพล  รอยดา ไดเรียนแจงและสอบถาม ตอประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร  2 เรื่อง คือ     
ส.อบต. ม.8  เสนทางบานดอน-หนองแวง มีสภาพชํารุดเปนอยางมาก และเรื่องการศึกษาดูงานได
   กําหนดวันท่ีชัดเจนหรือยัง  

ประธานสภาฯ        ไดเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามตอสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุม            
นายสังวร สุดโต      ในประเด็นท่ีไดสอบถาม  

นายก อบต.          ไดตอบขอสอบถามตอฝายสภาฯ ในประเด็นท่ีไดสอบถาม ดังนี้ 
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จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ  ประเด็นทานประสิทธิ์ กุลวงษ ส.อบต. ม.9 เรื่องฝายน้ําลนนั้นไดใหกองชาง
ออกไปดําเนินการสํารวจแลวพบวามีความเสียหายคอนขางมากและตองใช
งบประมาณในการซอมแซมมากพอสมควร 

  ประเด็นทานเอ่ียม   วงษละคร ส.อบต. ม.7 เรื่องรถบริการรับสงเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือนั้นกําลังอยูในชวงของการดําเนินการ
จัดหา ในวันท่ี 1 กันยายน 2559 ก็คงจะมีรถใหบริการรับสงเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ แนนอน 

  ประเด็นทานอุทัย  บางปา ส.อบต. ม.5  เรื่อง ปญหาถนนชํารุดจากเหตุฝน
ตกหนัก ไดรับผลกระทบทุกท่ี อีกท้ังเปนการเสื่อมสภาพโดยสิ้นเชิงของถนน ฝากไป
ยังผูอํานวยการกองชาง และทานปลัดไดตรวจสอบงบประมาณวาจะสามารถ
ดําเนินการอะไรไดบาง 

  ประเด็นทานวสุรัตน  ภาวะโคตร ส.อบต. ม.6 เรื่อง การใหบริการกูชีพของ
งานปองกัน สืบเนื่องจากรถกูชีพชํารุดและไดสงเขาซอมบํารุง เปนเหตุใหไมสะดวก
ในการใหบริการ 

  ประเด็นทานรัฐพล  รอยดา ส.อบต. ม.8 เรื่อง ถนนบานดอน-หนองแง 
ชํารุดบริเวณทอไดนํายางมะตอยไปซอมแลว สวนในเรื่องของการศึกษาดูงานยัง
ไมไดกําหนด ขอดูในเรื่องของระเบียบท่ีเก่ียวของและจะมีการเปดศูนยท่ี อบต.แคน
เหนือ ในชวงตนเดือนกันยายน 2559 

ประธานสภาฯ        ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดตอบขอซักถามตอสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุม            
นายสังวร สุดโต      ในประเด็นตางๆ  และไดเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามเพ่ิมเติม  

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ไดเรียนแจงตอประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร เรื่อง ระบบประปาขนาดใหญ    
ส.อบต. ม.6  เครื่องสูบน้ําบอบาดาล (ซัมเมิรส)   ตัวใหญมีปญหาใชงานไมไดไมทราบวาจะดําเนิน 

การอยางไร   

นายก อบต.          จากการสอบถามเครื่องสูบน้ํา(ซัมเมิรส) ตัวเล็กของหมูบานใชงานได แตเครื่องสูบน้ํา 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ ตัวใหญใชงานไมไดอาจจะเก่ียวกับระบบไฟฟา ไดมอบหมายใหผูอํานวยการกองชาง  

ชี้แจง 

นายปริญญา  พาละเอ็น ไดชี้แจงประเด็นของเครื่องสูบน้ํา (ซัมเมิรส) สําหรับปริมาณน้ําใตดินนาจะเพียงพอ
ผอ.กองชาง                จะดําเนินการติดตอเจาหนาท่ีชวยดูแล เพราะระบบไฟฟาตองใชตลอดอาจจะเกิด 

ความรอน ซ่ึงในสวนของตัวเครื่องสูบน้ํามีใบรับประกัน 2 ป        

นายรัฐพล  รอยดา ไดเรียนแจงตอประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร เรื่อง บานลิ้นฟา หมู 8 มีระบบ    
ส.อบต. ม.8  น้ําประปาแลว ถังเดิมรั่วจะมีโครงการอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

น.ส.สุคนธา  วงษคําหาร ไดชี้แจงประเด็นหอถังเก็บน้ําประปา ถาไมไดใชงานก็จะนํากลับมาเก็บ และขอแจง
ปลัด อบต. แคนเหนือ     ระบบประปาท้ัง 4 หมูบาน ถาเกิดระบบการทํางานมีปญหาใหรีบรายงานเพราะอยู 

ในชวงของการรับประกัน 2 ป งบประมาณดําเนินการ 2,700,000 บาท ชวยกัน
ดูแล สวนเรื่องการศึกษาดูงานชวงวันท่ี 1 กันยายน 2559 คงจะสรุปวันท่ีชัดเจน
แลวจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
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นายก อบต.          ไดชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบน้ําประปาใหชวยกันตรวจสอบตองแจงท่ีมันผิดแบบ  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ ผิดรูป ใหรีบแจงเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน หลังจากระบบประปาท้ัง 4 หมูบาน สราง  
   เสร็จเรียบรอยแลวจะไดขอประชุมชี้แจงเก่ียวกับการใช การดูแลรักษา ในสวนของ  

กองคลังก็จะชวยในเรื่องของการจัดทําบัญชี ในสวนของประปาท้ัง 9 หมูบานใหเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

นายวิเชียร  สมกุล           ประชาสัมพันธศูนยประสานสัมพันธจัดทําศูนยยุติธรรมชุมชน ไดรับการพิจารณา 
รองปลัด อบต.           โครงการศูนยยุติธรรมเคลื่อนท่ี เรื่อง บทบาทหนาท่ีฯ ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 
 เวลา 08.30 – 16.30 น.  จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกหมูบานเขารวมโครงการ 

และประชาสัมพันธในชาวบานในเรื่องความยุติธรรม 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณฝายบริหาร,ทานปลัด, รองปลัด ท่ีไดชี้แจงเพ่ิมเติม และไมมีสมาชิกทานใด 
นายสังวร สุดโต          เสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ในวาระอ่ืน  จึงไดขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 

ท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2559 

ปดการประชุม เวลา ๑ 5.50 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 

                                       วันที่  24  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
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