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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป  ๒๕61 
วันท่ี ๑5  พฤษภาคม  ๒๕61  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 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 นางลัดดาวัลย  ขําศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ลัดดาวัลย  ขําศิริเจริญสุข 
๖ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๗ นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๘ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 
๙ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 

๑๐ นางสิริกานต  มาลี ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.๓๐ น. สิริกานต  มาลี 
๑๑ นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
๑๒ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันฯ ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 

     

เริ่มประชุม  : เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนไหวพระ 

ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561  ในวันท่ี 15  

นายสังวร  สุดโต พฤษภาคม  ๒๕61 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ พนักงานองคการ  
นายสังวร  สุดโต บริหารสวนตําบลแคนเหนือ และผูนําทองท่ีทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการดําเนิน 

กิจกรรมโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ขยับกาย สบายชีวา ดวยผาขาวมาพาสุข
และกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป  ๒๕61 ท่ีผานมา   

ท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาฯ ครั้งท่ีผานมา สมัยสามัญสมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 1/2561 
นายสังวร  สุดโต เม่ือวันท่ี 14 มภาพันธ ๒๕6 1 ท่ีผานมา ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมไปพรอม

หนังสือเชิญประชุมใหทานไดพิจารณาแลวนั้น หากมีสวนใดท่ีเห็นวาไมถูกตอง หรือมีขอ
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ทักทวงในสวนของรายละเอียดรายงานการประชุม  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานได
เสนอเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตอง  ผลปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ท่ีเขาประชุมทานใด
ทักทวงแกไขใดๆประธานสภาจึงไดขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ /๒๕61 อยาง
เปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 17 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง พิจารณา 
  3.1 พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ครั้งท่ี 1/2561 (หมวดครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง) 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน   
นายสังวร  สุดโต  ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ  

แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   
         ประธานสภาฯ ไดเชิญฝายบริหารเสนอตอสภาฯเสนอตอสภาฯ พิจารณาขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ครั้งท่ี 1/2561 ขออนุมัติ โอนลดงบประมาณ จํานวน 22,900.- บาท    มาตั้ง
รายการใหม จํานวน2รายการ เปนงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 22,900.- บาท  
 

จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ไดมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดชี้แจงรายละเอียดเสนอตอ 
นายก อบต. สภาฯ  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 
 
นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข     ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร เพ่ือเสนอรายละเอียดตอสภาฯ พิจารณาอนุมัติโอน 
รองปลัดอบต. งบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 หมวดครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการเสนอขอ
พิจารณา พรอมท้ังไดชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

   เดมิตามขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ 2561 
1) สํานักงานปลัด    

    โอนลด  (เงินเดือนฝายประจํา)  จํานวน 22,900.- บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    งานบริหารงานท่ัวไป 
    งบบคุลากร 
    หมวดเงินเดือนฝายประจํา 

ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  รายการเงินเดือนพนักงาน (หนา 4 8) 
จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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-  (เงินเดือนพนักงานสวนตําบล)  ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินเดือน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน งบประมาณตั้งไว 355,320.- บาท ยอดเงิน
คงเหลือ ณ ปจจุบันจํานวน 210,320.- บาท   ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน  
22,900.- บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากไมไดตั้งจายรายการดังกลาว จึง
จําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน 22,900.- บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    งานบริหารงานท่ัวไป 
    งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
รายการท่ี1  (คาครุภัณฑสํานักงาน) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีแบบมี

พนักพิงมีลอเลื่อน  ซ่ึงจําเปนตองใชในสํานักงานจํานวน 1 ตัว เปนเงินจํานวน 
4,900.- บาท (ราคาตามทองตลาด) 

รายการท่ี2 (คาครุภัณฑสํานักงาน) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร 
แบบใชกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000.- บาท (ราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561) 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการการพิจารณาอนุมัติ นาย
สังวร  สุดโต  โอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 256 1 

หมวดเงินเดือนฝายประจํา ไปตั้งรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอ
รายละเอียดประกอบการขอโอน แลวนั้น  

นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดสอบถามรายเอียดตอประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารเก่ียวกับการขอโอน          
ส.อบต. หมูท่ี 7          งบประมาณรายจายประจําป 2561ไปตั้งใหมรายการ (คาครุภัณฑสํานักงาน) เพ่ือจาย 

เปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีแบบมีพนักพิงมีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว จํานวนเงิน 4,900.- บาททําไม
ถึงมีการจัดซ้ือเพียง 1 ตัว เพราะการประชุมสภาฯ ท่ีผานมาสมาชิกสภาฯไดเสนอเรื่อง
การจัดซ้ือเกาอีในหองประชุมสภาฯ จึงอยากเรียนถามวาทําไมถึงจัดซ้ือเพียงตัวเดียว 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการการพิจารณาอนุมัติ นาย
สังวร  สุดโต  โอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 256 1 

ผลปรากฏไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงเชิญฝายบริหารไดชี้แจง 

นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข      ไดชี้แจงตอสภาฯ ดังนี้ เพ่ือเสนอรายละเอียดตอสภาฯ ในสวนของการขอโอน      
รองปลัด อบต.  งบประมาณในการจัดซ้ือเกาอ้ีแบบมีพนักพิงมีลอเลื่อน ซ่ึงตามขอบัญญัติงบประมาณ  

รายจายประจําป 2561 ท่ีตั้งไวเปนเกาอ้ีบุนวมเหมือนท่ีเราใชอยูนี้ แตเกาอ้ีท่ีจะจัดซ้ือ
เปนเกาสําหรับประธานสภาซ่ึงเปนแบบเดียวกับท่ีทานประธานสภาฯ นั่งอยู ณ ตอนนี้ ซ่ึง
ไดยืมมาจากสํานักงานเพ่ือความเหมาะสมและสมเกียรติตอประธานสภา ซ่ึงไมไดตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณประจําป 2561 จึงจําเปนตองขอโอนตอสภาฯ และขออนุญาตนํา
เรียนตามนี้ 
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ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถามเพ่ิมเติมจึงไดขอมติตอสภาพิจารณาโอนงบประมาณ 
นายสังวร  สุดโต  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 1 หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ ดวยการ 
      ยกมือ  

รายการท่ี1  (คาครุภัณฑสํานักงาน) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี   แบบ มีพนักพิง
มีลอเลื่อน  ซ่ึงจําเปนตองใชในสํานักงานจํานวน 1 ตัว เปนเงินจํานวน 4,900.- บาท
(ราคาตามทองตลาด) 

รายการท่ี2 (คาครุภัณฑสํานักงาน) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใช
กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000.- บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ป 2561)  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. 256 1 หมวดคาวัสดุ ไปตั้งรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 
รายการ อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 17 เสียง 

3.2 พิจารณาขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256 0 ไปตั้งรายการใหม (หมวดครุภัณฑ ท่ีดิน และ
ส่ิงกอสราง) จํานวน 1  รายการ 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน   
นายสังวร  สุดโต  ทองถ่ิน พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอน และ  

แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน และขอ 31 การโอน การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะ
กระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป 
         ประธานสภาฯ จึงไดเชิญฝายบริหารเสนอตอสภาฯ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินและ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณรายจายรายการท่ีไดเบิกตัดป ครั้งท่ี 1/2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพ่ือขอโอนลดงบประมาณ จํานวน 53,000.- บาท มาตั้งรายการใหม จํานวน   
1 รายการ  เปนงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น  53,000.- บาท ตามท่ีไดเสนอญัตติตอสภาฯ 
แลวนั้น  
 

จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ไดชี้แจงรายละเอียดเสนอตอสภาฯ  เพ่ือพิจารณาโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
นายก อบต.  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

แคนเหนือ ไดอนุมัติกันเงินโดยมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2560 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง
ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 ท้ังนี้ เนื่องจากพ่ีนองประชาชนบานดอน
หมากพริก หมูท่ี 2 มีปญหาความเดือดรอนท่ีตองแกไขอยางเรงดวนผิวถนนไดรับความ
เสียหาย ชํารุด ขรุขระ มีสภาพเปนหลุมเปนบอ ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายตอ 
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ชีวิตและทรัพยสินได จึงจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนดังกลาว เพ่ือ
ปองกันและบรรเทาแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับราษฎร ทําใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
การเดินทางสัญจรของประชาชน เปนไปอยางสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2541  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 ขอ 27 ขอ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน  และขอ 31 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิก
ตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัด
ปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป จึงขอโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย จํานวน 1 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 

1) กองชาง  
  โอนลด (คาท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง)  จํานวน 53,000.- บาท 

แผนงานเคหะและชมุชน  
งานไฟฟาและถนน  
งบลงทุน  
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําสายรอบหมูบานไป
ลําหวยวังเวิน บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน โดยขุดรื้อทอระบายน้ําเดิมและกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.50 เมตร   
ยาว 0.50 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวนบอพักน้ํา 14 บอ เพ่ือเชื่อมตอกับทางระบาย
น้ําไปลําหวยวังเวินพรอมถมดินปรับเกรดคันทางขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาวรวม 110 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนดงบประมาณตั้งไว 53,000.- 
บาท 

โอนเพ่ิมไปตั้งจายเปนรายการใหม  เนื่องจากไมไดตั้งจายรายการดังกลาว จึงจําเปนตอง
โอนงบประมาณเพ่ิม  จํานวน 35,000.- บาท 
แผนงานเคหะและชมุชน 
 งานไฟฟาและถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
นางหลา สันชิต – บานนางสมร แสนตรงพลี บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางหลา 
สันชิต – บานนางสมร แสนตรงพลี ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 96.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  งบประมาณตั้งไว  53,000.-  บาท 
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ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ      
นายสังวร  สุดโต  โอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  256 0 

หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ไปตั้งรายการใหมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามท่ีฝาย
บริหารไดเสนอรายละเอียดประกอบการขอโอน แลวนั้น ซ่ึงผลปรากฏไมมีสมาชิกสภา
ผูเขารวมประชุมทานใดสอบถามเพ่ิมเติมจึงไดขอมติพิจารณาอนุมัติโอนเงินและแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 0 หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ ดวยการยกมือ  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 256 0 หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําสายรอบหมูบานไปลําหวยวังเวิน บาน
ดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ จ.ขอนแกน  ไปตั้งรายการใหมหมวดคา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางหลา สันชิต – 
บานนางสมร แสนตรงพลี บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ จ.
ขอนแกน จํานวน 1 รายการ อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 17 เสียง 

๓.3 พิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖1 

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหารเสนอรายละเอียดตอสภา  เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.   
นายสังวร  สุดโต    2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕61 

จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ไดมอบหมายใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ไดชี้แจงรายละเอียดเสนอตอ 
นายก อบต. สภาฯ  พิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง

ท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 

นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์  ได เรียนนําเรียนตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ และผูเขารวมการประชุม 
นักวิเคราะหฯ  รายละเอียดดังนี้  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป โดยแผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป นั้น 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานมาหวงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาฯ ไมสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปและการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท. ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามในระเบียบดังกลาว เม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน 2559 มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  
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 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปนท่ีเรียบรอยแลว และเพ่ือใหมีความสอดคลองและเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 4 ขอ 21  แบะ 22  ไดกําหนดใหการแกไข
แผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหาร เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตาม
ข้ันตอน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561 เปนไปดวยความถูกตองเหมาะสม และ
เปนไปตามระเบียบฯ อีกท้ังเพ่ีอใหเกิดประโยชนแกประชาชน องคการบริหารสวนตําบล
แคนเหนือ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (เพ่ิมเติม) โดยไดรับความเห็นจาก
คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน, คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และประชาคมทองถ่ิน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดพิจารณาอนุมัติราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแลวนั้นจึงไดเสนอรางตอสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบพิจารณา  

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการการพิจารณาแผน    
นายสังวร  สุดโต  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป  
      พ.ศ. ๒๕๖1 ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอรายละเอียด แลวนั้น  

นายรัตนชัย  ทีทา ไดเรียนถามประธานผานไปยังฝายบริหาร ตามรายเอียดแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หนา ( 13) 
ส.อบต. หมูท่ี 5           โครงการ คสล. ของหมู 5 ขอท่ี (7) เปน คสล. จากบานนายเจริญ ถึงนา นางพิษณุ  วงษา 

ซ่ึงโครงการนี้ท่ีผานมา ทางประชาคมไมไดบรรจุไวในแผน สวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผน
คือ คสล. จากบานนายอิทธิพล ทุยโพธิ์ชัย ถึงแยกตั้งเกียรติ จึงขอเปลี่ยนแปลง 

นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์  ได เรียนชี้แจงผานประธานสภาฯ  ไปยังสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5.  และผูเขารวมการประชุม 
นกัวิเคราะหนโยบายฯ ตามท่ีทานไดเรียนสอบถามนั้น โครงการดังกลาวจะปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป (เลมใหญ) 

สวนท่ีทานไดแจงวาไมปรากฏสืบเนื่องจากการพิจารณาแผนในครั้งนี้เปนแผนพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีเราจะไดดําเนินการตอไป 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาใหความ     
นายสังวร  สุดโต  เห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอรายละเอียดแลวนั้น ซ่ึงผลปรากฏไมมี
สมาชิกสภาทานใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงไดขอมติตอสภาฯ ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1
ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖1 อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 17 เสียง 
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๓.4 พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําป พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหารเสนอรายละเอียดตอสภาฯ เพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตาม และ  
นายสังวร  สุดโต           ประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป พ.ศ. 2561  รอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2561  

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 

จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ไดมอบหมายใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ไดชี้แจงรายละเอียดเสนอตอ 
นายก อบต.  สภาฯ เพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.  2561  

รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕ 60 ถึง มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖1) 

นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์  ได เรียนนําเรียนตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ และผูเขารวมการประชุม 
นักวิเคราะหฯ  รายละเอียดดังนี้  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 และขอ 
14 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามปละ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามปละประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลถูกตองตามระเบียบดังกลาว และมี
ประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แคนเหนือ จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แคนเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวาง
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) ข้ึนเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจาก
การติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือทราบแลวนั้น จึงไดเสนอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ตอสภาฯ พิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมไดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ผลปรากฏไมมี  
นายสังวร สุดโต  สมาชิกในท่ีประชุมทานใดสอบถามเพ่ิมเติม 
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ท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ และฝายบริหารท่ีมีขอราชการ เสนอตอสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  ไดนําเรียนขอราชการตอประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมการประชุมสภาฯ ทุก  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ ทาน ซ่ึงไดกลาวขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟซ่ึง

เปนท่ีประทับใจกับผูท่ีเขารวมงาน อีกท้ังไดรับคําชมจากทานนายอําเภอบานไผ ทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ก็ขอบคุณทุกภาคสวนท่ีทุมเทใหความรวมมือเปนอยางดี 
รวมถึงกิจกรรมโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุฯ เปนนิมิตหมายอันดีท่ีเราจะ
เริ่มตนในการพัฒนาคนกลุมนี้  โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีไดดําเนินการกอสรางศูนย
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และผูพิการ อีกนัยหนึ่งก็จะเปนสถานท่ีตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
ก็ขอความรวมมือทุกทานไดพิจารณาใหความรวมมือ ไมเฉพาะกลุมผูสูงอายุ แตยังมีกลุม
สตรี กลุมเยาวชน กลุมผูประกอบอาชีพตางๆ ก็จะใชเวทีของศูนย อบต. เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตอไป 

เรื่องท่ีสองไดแจงขาวการประสานจากทานนายอําเภอบานไผเก่ียวกับโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา ก็ไดเสนอโครงการขุดลอกและพัฒนาชลประทานขนาดเล็กบานโคกกลาง 
หมูท่ี 9 ซ่ึงเปนโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต. ในการดําเนินการ ก็ถือวาเปนเรื่องท่ีดี 
จึงไดมอบหมายให ผอ.กองชางไดออกสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอทางอําเภอตอไป 

เรื่องท่ีสาม เปนเรื่องรายงานของผูประสบปญหาความเดือดรอนจากพายุฝน บาน
โคกกลาง หมูท่ี 9 จากการตรวจสอบผลปรากฏไมเขาขายในเรื่องของภัยพิบัติ  ก็ไดขอ
อนุญาตนําเรียน และแจงใหผูไดรับความเสียหายไดรับทราบดวย 

เรื่องท่ีสี่ ขอแจงประชาสัมพันธการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เก่ียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป 2561 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
แคนเหนือ ซ่ึงจะประชุมในชวงบายทานใดท่ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาก็ขอเรียนเชิญ
เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

เรื่องท่ีหา เรื่องการดําเนินการซอมแซมถนนในเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนท่ีทราบดีวาพ่ีนอง
ประชาชนไดรับความเดือดรอน ในสวนของบานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตรงคอสะพานก็ไดให
กองชางเขาไปดําเนินการแกไขในเบื้องตน ในสวนโครงการท่ีทาน ส.จ.องอาจ ฉัตรชัยพล
รัตน เราไดประสานโครงการไปเรียบรอยแลวอยูระหวางของบประมาณซอมผิวจราจร ซ่ึง
ก็เปนท่ีทราบกันดีวาถนนสายหลักของเราท้ังสองสายอยูในความดูแลของ อบจ. คือ สาย
โคกกลาง-หนองน้ําใส และสายบานดอนหมากพริกฯ-บานลาน ซ่ึงมีสภาพเปนหลุมเปนบอ
ไมมีท่ีหลบท้ังสองสาย ถูกประชาชนบนในในโซเชียลเราก็ตองทน เราเปนผูใชเราก็ซอมได
แคเบื้องตนไมสามารถท่ีจะของบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาทําไดนอกจาก อบจ.จะลง
มาทําให จึงขอฝากทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนใหเขาใจดวย  
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ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอราชการท่ีจะนําเรียนตอสภาฯ  
นายสังวร สุดโต 

นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดนําเรียนตอประธานสภาฯ และท่ีประชุมสภาฯ เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ       
ส.อบต. หมูท่ี 7  ท่ีผานมานั้นไดรับหนังสือแจงเชิญเขารวมกิจกรรมทุกครั้งแตไมสามารถเขารวมไดก็ขอ 

อภัยดวย   

ประธานสภาฯ  ไดเชิญผูอํานวยการกองชางนําเรียนขอราชการตอสภาฯ  
นายสังวร สุดโต 

นายปรญิญา พาละเอ็น ไดรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้  
ผอ.กองชาง การดําเนินการถนนเสนบานดอนหมากพริกฯ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น ขณะนี้อยู

ในชวงของการเทคอนกรีตแลวประมาณ 450 เมตร และก็จะดําเนินการตอไป 
 ถนนเสนบานหวยชันไปวังยาวก็อยูในชวงของการตรวจสอบแนวเขตและลงทรายปรับผิว

ถนน สวนโครงการประปาบาดาลบานลิ้นฟา หมูท่ี 8 นั้นอยูในชวงของการทดสอบดิน
ตอกเสาเข็ม และโครงการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอลไดดําเนินการแลวเสร็จและสงมอบ
งานเรียบรอยแลว  สวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2561 ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ ประกอบดวย ถนน คสล.บานแคนเหนือ หมูท่ี 1, บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 
และบานหนองคูณ หมูท่ี 3  สวนงานซอมแซมถนนขณะนี้กําลังดําเนินการซอมผิวถนน
คอนกรีตท่ีชํารุด บานโคกโก-โคกกลาง บานอ่ืนๆ ท่ียื่นคํารองอยูในชวงดําเนินการบางเสน
บางจุดก็ตองรอใหฝนหยุดกอนถึงจะเขาไปดําเนินการไดอาจทําใหเกิดความหลาชา สวน
ถนนสายหลักทาง อบจ. ก็ไดมอบยางมะตอยสําเร็จรูปเพ่ือใชดําเนินการซอมผิวถนน
จํานวน 250 ถุง 

นายสุทิน วรรณมูล ไดขออนุญาตแจงประชาสัมพันธตอสภา  ดังนี้  
นักจัดการงานท่ัวไปฯ ดวยไดรับแจงจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน ใน

การขอความรวมมือในการตรวจสอบขอมูลผูพิการท่ีไมไดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ของตําบลแคนเหนือ ซ่ึงไดสรุปรายชื่อแยกเปนรายหมูบานตามท่ีไดรับแจงแลวนั้น จึงขอ
ความรวมมือทานสมาชิกสภาฯ ไดสํารวจและตรวจสอบขอมูลรวมถึงสาเหตุท่ีผูพิการไมได
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และนําสงงานท่ีนักจัดการงานท่ัวไปเพ่ือจักไดสรุป
รวบรวมรายงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดขอนแกนตอไป 

ท่ีประชุม  : รับทราบ  
  
ประธานสภาฯ ไดขอบคุณผูเขารวมประชุม และรวมรับฟงการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี   
นายสังวร  สุดโต   1/๒๕6 1  ประจําวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕61 และไดขอปดการประชุมสภาฯ 
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ปดการประชุม  : เวลา ๑๒.๐๐ น 

 

      (ลงชื่อ)          ประพัทธ  ทีทา  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

      (ลงชื่อ)   อุทัย  บางปา         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายอุทัย  บางปา) 

                                  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                  (ลงชื่อ)   วนิดา  ใสจงู  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                    (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

               (ลงชื่อ) เอ่ียม  วงษละคร  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                               (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                  (ลงชื่อ) สังวร  สุดโต  ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                               (นายสังวร  สุดโต) 

                                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
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