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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ 
วันท่ี  ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

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

ผูมาประชุม 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

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

๑๐ นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.๓๐ น. รัตนชัย  ทีทา 
๑๑ นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.๓๐ น. อุทัย  บางปา 
๑๒ นายทองคํา  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.๓๐ น. ทองคํา  กุลวงษ 
๑๓ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.๓๐ น. วสุรัตน  ภาวะโคตร 
๑๔ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ ๐๙.๓๐ น. 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  ๑๘  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน    -  คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต. 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 นางสาวกรวรรณ  ศรีภูมิ เลขานุการนายก อบต. ๐๙.๓๐ น. กรวรรณ  ศรีภูมิ 
๕ นายวิเชียร  สมกุล รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. วิเชียร  สมกุล 
๖ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๗ นางศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลงั ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๘ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 
๙ นางสาวบุปผา  หงษทะนี ผูอํานวยการกองการศึกษา ๐๙.๓๐ น. บุปผา  หงษทะนี 

๑๐ นายสํารอง  สันดี กํานันตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สํารอง  สันดี 
๑๑ นายทองสี  พรมจันทร ผูใหญบาน  ม.๖ ๐๙.๓๐ น. ทองส ี พรมจนัทร 
๑๒ นายทองใบ  กุลวงษ ผูใหญบาน  ม.๙ ๐๙.๓๐ น. ทองใบ  กุลวงษ 
๑๓ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
๑๔ นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไป ๐๙.๓๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
๑๕ นางสาวอรฤดี   สุนาโท เจาพนักงานธุรการ ๐๙.๓๐ น. อรฤดี   สุนาโท 
๑๖ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 
๑๗ นางรัตติยา  เชาวชื่น ผูชวยนักวิชาการศึกษา ๐๙.๓๐ น. รัตติยา  เชาวชื่น 

     
     
     
     
     
     
     
     

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียน ไหวพระ และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 
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ประธานสภาฯ  กลาว เปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ประจําป ๒๕๕๙ ในวันที่          

นายสังวร  สุดโต  ๑๕กุมภาพันธ ๒๕๕๙พรอมกลาวขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร 

            สวนตําบลแคนเหนือ และผูเขารวมรับฟงการประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑ แนะนําคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารง  
นายสังวร  สุดโต ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ จํานวน ๒ ทาน ดังนี้  
 ๑) นายสุวรรณที  ไขมุกข    รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ คนท่ี ๑ 
 ๒) นายทองลา  สุดเหลือ     รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ คนท่ี ๒  

๑.๒ ขอบคุณคณะผูบรหิาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ และ
งานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดีอําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๙  ท่ีผานมา 

๑.๓ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดเขารวมดําเนินโครงการตําบลสุขภาวะ 
ภายใตโครงการ “สรางเครือขายการมีสวนรวมจัดการตําบลสุขภาวะสูชุมชนทองถ่ิน
เขมแข็ง” ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะเทศบาลตําบลบานแฮด (แมขาย) จะออกติดตาม
ผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ ในวันจันทรท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ จึงขอเชิญ
ทุกทานเขารวมประชุมและตอนรับรวมกัน 

๑.๔ แจงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ประจําป ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๕ ๙ตามท่ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ ในสวนของการใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟงการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล นั้น 
 เพ่ือใหการเขารับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๙ ขอ ๑๑๘ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔) การออกหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารบฟงการประชุมการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ดังตอไปนี้ 

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

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ลงชื่อ(นายสังวร  สุดโต) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีงานกิจการสภา ไดสงสําเนา รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี๑ 
นายสังวร  สุดโต /255๘ ใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณารายละเอียดเนื้อหาการประชุมแลวนั้น มีสมาชิกทาน

ใดจะเสนอทวงติงรายละเอียดท่ีตกหลนหรือไม หากไมมีขอทักทวงจักไดขอมติรับรอง
รายงานการประชุมดวยการยกมือ 

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดทักทวงแกไข รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ หนา ๔        
ส.อบต. ม. ๗         บรรทัดที่ ๓เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๕๙  แตในรายงาน  

การประชุมไดบันทึกเปน ป พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอใหแกไขขอความใหถูกตอง 

ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมรับทราบ เม่ือสภาฯ ไมมีขอทักทวงแกไขเพ่ิมเติม จึงไดขอมติรับรองรายงานการ
นายสังวร  สุดโต  ประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี 1/255๘  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ อยางเปน
เอกฉันท   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง พิจารณา 
๓.๑ การออกคําส่ังแตงตั้งคระกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ ภายใน
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

ประธานสภาฯ  เชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด  

นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ การอนุรักษ ดูแลบํารุงรักษาการใชประโยชนจากปาไมท่ีดิน แหลงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ  
  และสิ่งแวดลอมรวมกัน  ในสวนของรายละเอียดของคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ 

ดําเนินงาน ไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัดไดดําเนินการชี้แจงรายละเอียด 
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นางพิจิตรา  มูลวงศ ไดขออนุญาตนําเรียนตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ดังนี้    
หน.สํานักปลัด   รางคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ท่ี ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้ง  

คณะกรรมการดําเนินงานดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ  ท้ังท่ีเปนปาชุมชนและแหลงน้ํา หวย
หนอง คลอง บึง ซ่ึงหลายแหลงมีสภาพเสื่อมโทรม และเปนพ้ืนท่ีวางเปลา เพราะพ้ืนท่ี
ตําบลแคนเหนือมีตนไมทางเศรษฐกิจท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดดําเนิน
กิจกรรมการปลูกตนไมล้ําคา จึงไดมีคําสั่ง เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล 
รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยมีกํานัน/ผูใหญบาน เปนท่ีปรึกษา รายละเอียดดังนี้              

ดวยในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือมีพ้ืนท่ีสาธารณะ ท้ังท่ีเปนปาชุมชน ถนน  และแหลง
น้ํา หวย หนอง คลอง บงึ ซ่ึงหลายแหงมีสภาพเสื่อมโทรม วางเปลา รกราง ประกอบกับ
ประสบปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ  มีพวกมิจฉาชีพท่ีเขามาลักลอบตัดไมเพ่ือนําไปใช
ผลประโยชนสวนตน เพราะพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือมีตนไม ทางเศรษฐกิจและหนึ่งในนั้น คือ 
ศูนยสาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตําบลแคนเหนือ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือไดดําเนินกิจกรรมการปลูกตนไมล้ําคา  คืนปาใหชุมชน ในวันสําคัญเพ่ือเปนการ       
เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.
๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  มาตรา ๖๗ ภายในบงัคับแหงกฎหมาย  องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  (๒๔)  การจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดินทรัพยากร  และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๒   
มาตรา  ๑๖  ใหเทศบาล  เมืองพัทยา   และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  
(๕) การคุมครอง  ดูแล และบํารุงรักษาปาไม  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  และตามบันทึกขอความ
สํานักงานปลัด เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ ลงวันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2559  ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อในการดูแล และรักษาพ้ืนท่ี/ 
ปาสาธารณะ และกํานัน/ผูใหญบาน เปนท่ีปรึกษา  เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดกับพ้ืนท่ีสาธารณะตําบลแคนเหนือ 

เพ่ือเปนการอนุรักษ  ดูแลบํารุงรักษา พ้ืนท่ีสาธารณะ  การใชประโยชนจากปาไม   

ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายในบงัคับแหงกฎหมาย   ตามอํานาจหนาท่ี

องคการบริหารสวนตําบลท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนให

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี มีระบบนิเวศนท่ีสมดุล อยางยั่งยืน โดยสงเสริมการมีสวนรวม

ของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน   ใหผูอยูใกล รวมกัน ดูแล ผูอยูไกลใหรวมกันรักษา   

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน ดูแล รักษา

พ้ืนท่ีสาธารณะ    ดังนี้  

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงาน 

1.  จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ   นายก อบต.แคนเหนือ ประธานท่ีปรึกษาฯ 
2.  นายสํารอง  สันดี   กํานันตําบลแคนเหนือ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
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3.  นางสาวสุคนธา  วงษคําหาร  ปลัด อบต.แคนเหนือ         ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 
4.  นายคําหลา  ศรีคํา      ผูใหญบานแคนเหนือ  หมูท่ี 1      ท่ีปรกึษาคณะกรรมการฯ 
5.  นายไพศาล  ศรีภูมิ      ผูใหญบานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการฯ  
6.  นายสัญญา สุดดี       ผูใหญบานหนองคูณ  หมูท่ี 3       ท่ีปรกึษาคณะกรรมการฯ 
7.  นายยุทธนา สุทธิ       ผูใหญบานหวยชัน  หมูท่ี 5          ท่ีปรกึษาคณะกรรมการฯ 
8. นายทองสี  พรมจันทร   ผูใหญบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6   ท่ีปรกึษาคณะกรรมการฯ 
9.  นายเงียบ  ไสวดี         ผูใหญบานโคกโก  หมูท่ี 7           ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 
10.นายสมพร  คําแกว    ผูใหญบานลิ้นฟา  หมูท่ี 8           ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ   
11. นายทองใบ  กุลวงษ    ผูใหญบานโคกกลาง  หมูท่ี 9       ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ   
มีหนาท่ี  ใหคําแนะนํา ปรึกษา  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแก คณะกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนใหการสนับสนุนสงเสริมและรวมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินงาน 
บานแคนเหนือ หมูท่ี 1 
1. นายประพัทธ  ทีทา สมาชิกสภา อบต.    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นายสนั่น  เตโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.         รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. นายพิชิตชัย  สมบูรณ กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายชวย  แสนตรง กรรมการหมูบาน       คณะกรรมการดําเนินงาน  
5. นายสุรสิทธิ์ ใสจูง กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายหนูจันทร  ศรีโยธา กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน  
7. นายคําพอง  สมอออน กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน  
8. นางกุหลาบ  คงเจริญ กรรมการหมูบาน          คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ

 บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 
1. นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภา อบต.    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นางวนิดา  ใสจูง สมาชิกสภา อบต.        รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. นายอุทัย  สีโคตร กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายสุรทิน  หวานแท กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน  
5. นายเสริม  สุขชัย กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายสมนึก  ไชยโคตร กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
7. นายไพบูลย  จันโสม กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน  
8. นายชัชชัย  สันหนัง    กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
9. น.ส.สุทธิศา  ฉิมหลวง กรรมการหมูบาน          คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ 
บานหนองคูณ หมูท่ี 3 
1.  นายสังวร  สุดโต       สมาชิกสภา อบต.    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2.  นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภา อบต.        รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.  นายเข็มทอง ชัยโทนุย กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน          
4.  นายคําสิงห พลชัยสงค  กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน 
5.  นายอํานวย   สุดรักษ    กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายขํา  เสมอใจ    กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน 
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7. นายสมัย อัคคะ    กรรมการหมูบาน   คณะกรรมการดําเนินงาน
8. นายถวิล  ทิทา    กรรมการหมูบาน    คณะกรรมการดําเนินงาน 
9. นายฉลาด  สมอหมอบ    กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ 
บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 
1. นายเสถียร  ใสทอง       สมาชิกสภา อบต.          ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นายสายทอง  ธาตุดี   สมาชิกสภา อบต.      รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. นายทองอยู  สุดชาดี   กรรมการหมูบาน    คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายพวง  สุดชาดี   กรรมการหมูบาน    คณะกรรมการดําเนินงาน  
5. นายสํา  ออนกัณหา   กรรมการหมูบาน    คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายกอง  สุดแสง   กรรมการหมูบาน    คณะกรรมการดําเนินงาน  
7. นายสุริยา  สันชิต   กรรมการหมูบาน    คณะกรรมการดําเนินงาน  
8. นายสุขสวัสดิ์ ศรีหาลาด กรรมการหมูบาน             คณะกรรมการดําเนินงาน  
9. นายสุพจน  สายจันทร   กรรมการหมูบาน       คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ 
บานหวยชัน หมูท่ี 5 
1. นายอุทัย  บางปา           สมาชิกสภา อบต.        ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นายสุจิตร  สุดโลก      กรรมการหมูบาน    รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. นายบุญจันทร  ทีทา      กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายบุญเรือน  สุดเหลือ     ประชาคมหมูบาน              คณะกรรมการดําเนินงาน  
5. นายนวล  สุดสะอาด      ประชาคมหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายทองคูณ  สุวรรณหาร  ประชาคมหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
7. นายวงเดือน  ใสทอง      ประชาคมหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
8. นายวิลัย  สุวรรณหาร      ประชาคมหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
9. นายรัตนชัย  ทีทา      สมาชิกสภา อบต.    คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ 
บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 
1. นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภา อบต.    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นายทองคํา  กุลวงษ   สมาชิกสภา อบต.      รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. นายเคน  สุดเพาะ   กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายหมุน  สันหนัง   กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
5. นายสุทธิ  ใสทอง   กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายบุญเพ็ง  ผิวสะอาด  กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
7. นายรัตน  ผิวสอาด   กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
8. นายสวี  เคนานัน   กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
9. นายสมพงษ สุดธรรม   กรรมการหมูบาน        คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ  
บานโคกโก หมูท่ี 7 
1. นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภา อบต.    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภา อบต.        รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. นางนัยนา  ไสวดี กรรมการหมูบาน      คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายฉว ี สีลาไกร กรรมการหมูบาน       คณะกรรมการดําเนินงาน  
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5. นายดํารงค  ไพหนสู ี     กรรมการหมูบาน  คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายคําพงค  ขามประไพ  กรรมการหมูบาน   คณะกรรมการดําเนินงาน  
7. นางเมทาวี สุขภูวงษ    กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ  
บานลิ้นฟา หมูท่ี 8 
1. นายทองพูล  โสภาลี      สมาชิกสภา อบต.    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นายนาวิน  ชทูอง      กรรมการหมูบาน    รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  
3. นายเจริญ  แสงจันทรดาว  กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายสุชาติ  เพียยุระ      กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
5. นายสงกา  สันเทพ      กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายทองใบ  ชัยภา      กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
7. นายจีรศักดิ์  สุดใด      กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
8. นายอรุณ  ภาระกานตรง   ประชาคมหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
9. นายรัฐพล   รอยดา      สมาชิกสภา อบต.    คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ 
บานโคกกลาง หมูท่ี 9 
1. นายประสิทธิ์  กุลวงษ      สมาชิกสภา อบต.    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. นายสมควร  พืชผักหวาน  สมาชิกสภา อบต.    รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. นางชาย  วงษพระจันทร   กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน          
4. นายวิชัย  สายเมฆ      กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
5. นายสมาท  ไสวดี      กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน  
6. นายวิวัฒน ไชยสีหา       กรรมการหมูบาน     คณะกรรมการดําเนินงาน/เลขานุการ 
ใหมีหนาท่ี   อนุรักษ ดูแล บํารุงรักษา  สอดสอง พ้ืนท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ี ตําบลแคนเหนือ  
ตลอดจนอนรุกัษฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณใหมีระบบ
นิเวศนท่ีสมดุลอยางยั่งยืน 

และแตงตั้งเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  เปนผูปฎิบัติงาน
ในดานการดูแล  อนุรักษ บํารุงรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ีดังนี้ 
1. นายวิเชียร  สมกุล  รองปลัด อบต.แคนเหนือ  
2. นายปริญญา พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง  
3. นางพิจิตรา  มูลวงศ  หัวหนาสํานักปลัด  
4. นายคณพศ  สุทธิ  นักพัฒนาชุมชน  
5. นายสุทิน  วรรณมูล  นักจัดการงานท่ัวไป  
6. นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
7. นายพจนารถ ราชมุณีสุข  นายชางโยธา 
8. นายวรวุฒิ  เคาแกว  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
9. นางสิริกานต มาลี  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ใหมีหนาท่ี  เปนผูปฎิบัติงานท้ังในดานการ ดูแล  บํารุงรักษา  สอดสอง พ้ืนท่ีสาธารณะใน

พ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ รวมท้ังอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดม

สมบูรณใหมีระบบนิเวศนท่ีสมดุลอยางยั่งยืน  ตลอดจนใหความรวมมือและประสานงาน

เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ
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ตอไป  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไ ป สั่ง  ณ  วันท่ี 9 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕9     

(ลงชื่อ) จาสิบตํารวจ (ธนัช ศรีภูมิ) นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

ประธานสภาฯ  จากรายละเอียดการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะตามท่ี  
นายสังวร  สุดโต หัวหนาสํานักปลัดไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ แลว

นั้น จึงไดเชิญฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  

นายก อบต.  การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะฯ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ โดยใหคณะกรรมการชุดนี้ไดดูแล ชวยกันรักษาระบบนิเวศนท่ีสมดุล ยกตัวอยาง เชน 

หนองน้ําสาธารณะ  ถนนหนทาง เปนตน การดูแลรักษาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชน  
และเพ่ือใหฝายสภาฯ ไดพิจารณารายชื่อคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง วามีความ
เหมาะสม หรือเห็นควรแกไขเพ่ิมเติม ในสวนใดบาง          

ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมการประชุมไดพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
นายสังวร  สุดโต ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ  

นายวันเชา  สมีนาง ไดเสนอให กํานัน/ผูใหญบานเขามารวมเปนคณะกรรมการในการดู แล รักษารวมกัน     
ส.อบต. ม. ๗              

ประธานสภาฯ  พิจารณาชี้แจงตอบขอเสนอตอ ส.อบต. ม.๗ตามสําเนาคําสั่ง กํานัน/ผูใหญบาน ไดรับ  
นายสังวร  สุดโต การแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ  

นายเอ่ียม วงษละคร ไดเสนอ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะนั้น อยากใหมี   
ส.อบต. ม.๗  การรางวัดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีชัดเจนเปนปจจุบัน เพ่ืองายตอการกํากับดูแล  

นายวสุรัตน ภาวะโคตร เห็นดวยและสนับสนุนการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล พ้ืนท่ีสาธารณะ  เพราะ  
ส.อบต. ม.๖           ถือเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของกํานัน/ผูใหญบาน คณะกรรมการแตละหมูบาน ใหชวยกันดูแล  
   รักษา  

ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ จึงไดขอมติเห็นชอบรางคําสั่งแตง 
นายสังวร  สุดโต ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ ตอสภาฯ  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดูแล รักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ 

อยางเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงาน 
๔.๑) รายผลการดําเนินงาน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ 
๔.๒)  รายงานผลการดําเนินงานงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ ของดีอําเภอบานไผ 
ประจําป ๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหาร รายงานผลการดําเนินงานตอสภาฯ  ท้ัง ๒ โครงการ  
นายสังวร  สุดโต                - กิจกรรมงานวันเด็ก ประจําป ๒๕๕๙ 
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- กิจกรรมงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดีอําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๙ 

นายก อบต.  ไดขอบคุณทุกสวนท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงานทําใหผลการดําเนินงาน    
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ         สําเร็จลุลวงไดดวยดีในสวนของรายละเอียดคาใชจายโครงการไดให ผูอํานวยการกอง 
            การศึกษาไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ  

น.ส.บุปผา  หงษทะน ี ไดนําเรียน รายงานผลการดําเนินงานในสวนของคาใชจายตอสภาฯ  ท้ัง ๒ โครงการ  
ผอ.กองการศึกษา              -    กิจกรรมงานวันเด็ก ประจําป ๒๕๕๙ 

- กิจกรรมงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดีอําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๙ 
จากผลการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จ ภายใตงบประมาณดําเนินการท่ีใชในการ

บริหารจัดการ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙  ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๑๖๗,๖๗๖.- 

บาท รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 
- คาจางเหมาเวทีพรอมนั่งราน   จํานวน  ๑๐,๐๐๐.-   บาท  
- คาเครื่องเลนกลางแจงและตุกตาปูนปน  จํานวน   ๓๘,๐๐๐.-   บาท  
- คาสมุด      จํานวน   ๒๐,๐๐๐.-   บาท  
- คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม    จํานวน   ๓๐,๐๐๐.-   บาท  
- คาขนม และของรางวัล    จํานวน   ๒๖,๙๙๙.-   บาท  
- คาปายโครงการและกิจกรรม   จํานวน     ๖,๒๕๒.-บาท  
- คาจัดเตรียมสถานท่ี    จํานวน     ๗,๐๐๐.-   บาท  
- คาใชจายวัสดุ/อุปกรณเกมสและวัสดุพิธีเปด จํานวน     ๗,๔๒๕.-   บาท  
- คาเงินรางวัลการประกวดกิจกรรม   จํานวน   ๒๒,๐๐๐.-   บาท 

รวมท้ังสิ้นเปนเงิน    จํานวน  ๑๖๗,๖๗๖.-  บาท 
 

๒. งานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของดีอําเภอบานไผ ประจําป ๒๕๕๙ ใช
งบประมาณท้ังสิ้น ๑๖๖,๑๐๐.-  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

- คาจางเหมาจัดทําพานบายศรี    จํานวน    ๘,๘๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดทําปราสาทขาวพรอมประดับตกแตง  จํานวน  ๓๕,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาตัดชุดนางรําพรอมผาแพร   จํานวน  ๗๐,๒๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาแตงหนาทําผมพรอมจัดหาเครื่องประดับแตงกายสําหรับนางรําและผู

ถือปาย        จํานวน  ๓๕,๔๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาแตงหนาทําผมพรอมชุดแตงกายเครื่องประดับผูเขาประกวดธิดาบุญ

 กุมขาวใหญ      จํานวน    ๔,0๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมารถรับสงนางรํา    จํานวน    ๖,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมารถรับสงอุบาสก อุบาสิกา   จํานวน    ๕,๔๐๐.-  บาท  
- คาจัดหาวัสดุอุปโภค/บริโภค    จํานวน    ๑,๓๐๐.-  บาท  

    รวมท้ังสิ้นเปนเงิน    จํานวน  ๑๖๖,๑๐๐.-  บาท 
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ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียด หรือขอสงสัยสําหรับคาใชจายเพ่ิมเติม 
นายสังวร  สุดโต  

นายรัฐพล  รอยดา ไดแสดงความคิดเห็น และเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ  ในเรื่องการใชจายงบประมาณท้ัง ๒  
ส.อบต. ม. ๘              โครงการ จะเห็นไดวาการใชจายงบประมาณนอยลงเม่ือเทียบกับปกอน  จึงอยากใหนํามา 

พิจารณาเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป เพ่ือเปนการประหยัดงบป ระมาณ เชน การ
จัดการแขงขันกีฬา 

ท่ีประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ไดเชิญผูบริหารเพ่ิมเติมในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ 
นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  ไดกลาวขอบคุณตอสภาในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตางๆ และขอชี้แนะจากสภาฯ 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ   ในเรื่องการใชจายงบประมาณใหเกิดความคุมคาตอพ่ีนองประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิ  

 บาลในการบริหาร ในสวนของคาใชจายงบประมาณในปท่ีผานมานั้นข้ึนอยูกับกิจรรม ใช
งบประมาณมากเนื่องจากมวลชนผูเขารวมขบวนมีจํานวนมาก ซ่ึงในปนี้ไดมีการปรับ
รูปแบบของการจัดงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนและคุมคาท่ีสุด จึงทําใหคาใชจายลดลงเปน
การประหยัดงบประมาณ 
 ในสวนของเรื่องรางวัดท่ีดินสาธารณะ ไดฝากไปยังรองปลัด อบต. ไดดําเนินการ
รังวัดท่ีสาธารณะโคกยาเนียม ซ่ึงปท่ีแลวไดสงเรื่องเขามาชวงปลายปงบประมาณจึงไม
สามารถดําเนินการได สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ก็กําลังปรับปรุงบริเวณโดยการถมดิน
ปรับพ้ืนท่ี 
 ฝากไปยังหมูบานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณกอสรางระบบประปา จํานวน ๔ 
หมูบาน คือ ม.๑, ม.๒, ม,๔ และ ม.๙  ใหชวยดูแลอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
กอสรางในพ้ืนท่ี หากมีขอขัดของในการดําเนินการก็ขอใหประสานชางผูควบคุมงานไดเลย
หรือผานทางผูอํานวยการกองชาง และผูบริหาร 
 ในสวนของกองคลัง ก็เปนชวงของการดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรียนท่ีดินและ
สิ่งกอสรางในทุกหมูบาน ซ่ึงในปนี้ก็จะออกดําเนินการจัดเก็บภาษี พรอมกับการออกจัดทํา
ประชาคมแผน 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอในวาระอ่ืนๆ 
นายสังวร  สุดโต   

นายอุทยั บางปา   ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีใหความอนุเคราะห ซอมบํารุงเสนทางสาย หวยชัน-หนองข้ีเห็น 
ส.อบต. ม.๕  และหวยชัน-หนองตอกเก้ีย  ในชวงท่ีผานมาสามารถใชเสนทางไดแลว แตก็เริ่มท่ีจะเปน 

หลุมเปนบออีกแลว   และถนนเสนขาง อบต. ท่ีไดดําเนินการปรับปรุงไปแลวมีการขุดวาง
ทอระบายน้ําถมดินกลบไมสนิททําใหการใชเสนทางของผูสัญจรไมสะดวก  จึงฝากใหกอง
ชางลงพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกใหประชาชนดวย   
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นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ไดขออนุญาตทักทวงประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี ๔ ยังไมขอมติตอสภาฯ และขอ 
ส.อบต. ม.๖  เรียนสอบถามประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหาร เรื่องการดําเนินการโครงการจายขาด  

เงินสะสมจะดําเนินการในชวงไหน 

ประธานสภาฯ ไดชี้แจงกรณีขอทักทวงการไมขอมติสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี ๔ เนื่องจาก วาระท่ี ๔  
นายสังวร  สุดโต เปนวาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมตองขอมติตอสภาฯ  สวนหวงระยะเวลาดําเนินการตาม

โครงการจายขาดเงินสะสม จะเริ่มดําเนินการในสิ้นเดือนนี้  และเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ตอไป 

นายเอ่ียม วงษละคร เสนอตอท่ีประชุมสภาฯ ๒ ประเด็น 
ส.อบต. ม.๗       ๑) ตามท่ีไดยื่นคํารองขอใหชวยปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีใชขนสงพืชผลทางการ

เกษตร เนื่องจากถนนเกิดปญหาดินทรายถมทับ จึงไมสามารถสัญจรได ไมทราบวาเรื่องถึง
ข้ันตอนไหน 

๒) เรื่องการจดบันทึกและรายงานการประชุมสภาฯ ซ่ึงสมาชิกสภาฯ ไดนําเสนอ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ี บางเรื่องก็ไดรับการตอบสนองและบางเรื่อง
ก็ไมไดรับการตอบสนอง ดังนั้นทุกเรื่องท่ีไดนําเสนอตอสภาฯ ขอใหปรากฏในรายงานการ
ประชุมสภาฯ เพ่ือจักไดนําไปชี้แจงตอพ่ีนองประชาชนวาไดนําเสนอตอสภาฯ เรียบรอย
แลว สวนจะไดรับตอบสนองหรือไมนั้นอีกเรื่อง จึงอยากใหการบันทึกรายงานการประชุม
ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีไดนําเสนอ  

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอในวาระอ่ืนๆ 
นายสังวร  สุดโต   

นายอินตา  ม่ันยืน แจงตอสภาฯ เรื่องฝาปดทอระบายน้ําภายในหมูบาน บานหนองคูณ ม.๓ ซ่ึงเปนแบบ    
ส.อบต. ม.๗  ตะแกรงเหล็กมีสภาพชํารุดทุกจุด สืบเนื่องจากน้ําเค็ม อีกท้ังยังมีสภาพอุดตันจากดินและ 
   ใบไม  ทําใหสงกลิ่นเหม็นเกิดการทวมขังไมสามารถระบายได  

นายประสิทธิ์  กุลวงศ แจงตอสภาฯ เรื่องน้ําเสียทวมขังในหมูบาน และท่ีนาของชาวบานท่ีเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ํา  
ส.อบต. ม.๙  เสียของหมูบานทําใหไดรับความเสียหาย จึงขอฝากไปยังกองชางไดลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือหา 
   แนวทางแกไขตอไป  

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหารไดตอบขอสอบถามตอสมาชิกสภาฯ ท่ีเสนอในวาระอ่ืนๆ 
นายสังวร  สุดโต   

นายก อบต.  ไดตอบขอสอบถามตอสภาฯ ดังนี้ 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ   ภายในสัปดาหนี้นาจะไดเริ่มถนน คสล. ในสวนท่ีสามารถดําเนินการไดกอน  

สําหรับบานหวยชัน ม.๕ จะใหชางลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือประมาณการคาใชจาย  
 บานโคกโก ม.๗ ถนนท่ีมีดินทรายทับถมนั้นไดใหชางออกสํารวจแลว อยูในชวง
ของการหางบประมาณเพ่ือดําเนินการ สืบเนื่องจากชวงปลายปท่ีผานมาไดใชงบประมาณ
เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนทุกหมูบาน ดังนั้นก็ขอฝาก
ไปยังกองคลัง และกองชางตรวจสอบเรื่องงบประมาณท่ีจะใชดําเนินการ 
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 บานหนองคูณ ม.๓ ก็จะใหชางลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือประมาณการคาใชจาย ถา
เปลี่ยนเปนฝาปดแบบคอนกรีตนาจะแข็งแรง 
 บานโคกกลาง ม.๙ เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกหมูบาน ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีผลกระทบ
ตอพ่ีนองประชาชนท่ีมีท่ีนาติดกับเขตหมูบาน ซ่ึงดําเนินการแกไขไดยาก หากมีการทําบอ
พัก บอดักไขมันและตะกอนไดก็จะเปนการดีในการแกไขปญหา 
 ในสวนของการบันทึกรายงานการประชุมภาฯ นั้น ก็คงมอบใหฝายสภาฯ ใช
ดุลพินิจพิจารณาดําเนินการ 

ประธานสภาฯ  ในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ตามท่ีทานเอ่ียม วงษละคร ส.อบต. ม.๗ 
นายสังวร  สุดโต ไดทวงติงมานั้น ก็ขอใหฝายเลขานุการสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองทุกประเด็นกอนลงนามตรวจสอบรายงานการประชุม 

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ไดขอนําเรียนปรึกษาตอสภาฯเรื่องการบริการของงานปองกัน สืบเนื่องจากไดเขียนคํารอง 
ส.อบต. ม.๖  ขอน้ําอุปโภคกับงานปองกันในชวง ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ซ่ึงไดรับคําตอบท่ีไมนาฟง เชน ไม 
   รายงาน รถบรรทุกน้ําไมมีน้ํามันบาง แตก็ยังไดรับการบริการแตก็อยากเรียนผานประธาน 
   สภาฯ ไปยังผูบริหารเพ่ือทําการปรับปรุงการบริการ  

นายเอ่ียม วงษละคร เสนอเรื่องบอบําบัดน้ําเสีย ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลไดนําเสนอนั้นอยาก 
ส.อบต. ม.๗ ใหมีการประชาสัมพันธทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชน เพราะตามท่ีประชาชนเขาใจนั้น

บอบําบัดน้ําเสียตองมีการกักเก็บและมีคาใชจายในการจางรถสูบน้ําเสียไปท้ิง 

นายก อบต.  ไดชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นการจัดทําบอพักน้ําเสีย บอดักไขมันในคราวท่ีดํารง  
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ ตําแหนงนายกสมัยกอนนั้น เคยนําเสนอตอพ่ีนองประชาชน แตไมไดรับการตอบสนองจึง  
   ไมสามารถท่ีจะดําเนินการได  ในสวนการใหบริการของงานปองกันก็จะมอบหมายให รอง  
   ปลัด อบต. ดําเนินการ  

นายวิเชียร สมกุล เรื่องการตรวจสอบท่ีสาธารณะประโยชน  จะมีปญหาในเรื่องของเอกสารสิทธ คือ           
รองปลัด อบต.           ตองมีเอกสารการเสียภาษี คือตองมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีหลวงทุกแปลง และตองมี 

เอกสารสิทธิ์ เพ่ือไมใหเกิดปญหาในภายหลังวาพ้ืนท่ีนี้เปนการบุกรุก สวนเอกสารท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม สวนเอกสารท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมตองแจงใหประชาชนไดรับทราบ  โดยผาน
กํานัน/ผูใหญบาน 
 เรื่องการตรวจสอบครุภัณฑประจําป (ครุภัณฑปศุสัตว) จากการตรวจสอบ
เบื้องตนจากขอมูลท่ีผูนําไดรายงานเขามานั้น ไดพบปญหาหลายอยาง เชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สัญญายืมโค ท่ียังเปนชุดเกาแตในความเปนจริงมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแลว 
แตไมมีหลักฐานทางดานเอกสาร  จึงขอใหดําเนินการเพ่ิมเติม  และในกรณีการจําหนาย 
ตองมีการพิจารณาอีกครั้ง เพราะข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการควบคุม
ตรวจสอบ ในสวนของรายละเอียดสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได 
 สําหรับงานปองกัน ก็จะนําขอเสนอจากฝายสภาฯ ไปเพ่ือแกไขปรับปรุงการ
บริการ เชน การจัดทําทะเบียนคุมการใหบริการของรถบรรทุกน้ํา 
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ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองชาง ตอบขอซักถามในสวนท่ีเก่ียวของ 
นายสังวร  สุดโต 

นายปริญญา  พาละเอ็น ไดตอบขอสอบถามฝายสภาฯ ดังนี้   
ผอ.กองชาง            เรื่อง งบประมาณในการซอมแซมถนน  สําหรับงบประมาณท่ีตั้งไวก็ไดใชจาย

ดําเนินการไปแลวเกือบหมด ทําใหงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการ แตถึงอยางไรก็
ตามก็จะสํารวจและรวบรวมงบประมาณตอผูบริหารเพ่ือดําเนินการตอไป 

  เรื่อง รองระบายน้ําของบานหนองคูณ ม.๓ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากงบประมาณจาย
ขาดเงินสะสม สําหรับดําเนินการซอมแซมปรับปรุงรองระบายน้ําและฝาปด ทางกองชางก็
ไดเริ่มดําเนินการแลว        

ประธานสภาฯ เชิญผูอํานวยการกองคลัง ตอบขอซักถามในสวนท่ีเก่ียวของ 
นายสังวร  สุดโต 

น.ส.ศรีสมร  บุรี  ในสวนของกองคลัง งานจัดเก็บรายได ไดดําเนินการออกจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมขยะ 
ผอ.กองคลัง  ซ่ึงไดดําเนินการออกจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมขยะทุกหมูบานในชวงเชา และจะออก  

รวมกับการออกโครงการประชาคมแผนของสํานักปลัด  จึงขอฝากประชาสัมพันธให
ประชาชนไดทราบดวย 

ประธานสภาฯ ไดเชิญหัวหนาสํานักปลัด ตอบขอซักถามหรือเสนอขอราชการเพ่ิมเติม 
นายสังวร  สุดโต 

นางพิจิตรา  มูลวงศ ไดขออนุญาตเพ่ิมเติม ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดเขารวมโครงการ    
หัวหนาสํานักปลัด ตําบลสุขภาวะ รวมกับเทศบาลตําบลบานแฮด  ซ่ึงจะมีการออกติดตามการดําเนินงานใน  

วันนี่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมอเนกประสงคองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมประชุมติดตามในชวงบายดวย 
และขอฝากประชาสัมพันธการออกประชาคมหมูบาน คาดวาจะเริ่มดําเนินการภายใน
อาทิตยหนา ทางองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือจะไดมีหนังสือแจงอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ ไดเชิญผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตอบขอซักถามหรือเสนอขอ 
นายสังวร  สุดโต ราชการเพ่ิมเติม 

น.ส.บุปผา  หงษทะน ี ขออนุญาตเสนอขอหารือ เรื่อง การดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา อบต.แคนหนือ ตาน  
ผอ.กองการศึกษาฯ ยาเสพติด ประจําป 2559  ท่ีจะดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา ในชวงเดือนมีนาคม วา 

เห็นควรจัดในชวงระยะเวลาใด  

นายก อบต.  ไดชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นการจัดการแขงขันกีฬา ซ่ึงจะดําเนินการในชวงเดือน 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ มีนาคม ปกติใชระยะเวลาในการจัดการแขงขันประมาณ 10 วัน ซ่ึงจะไดเชิญประชุมเรื่อง  

การจัดการแขงขันกีฬาฯ อีกครั้ง  สวนในวันท่ี 18 มีนาคม 2559 นี้ เปนวันทองถ่ินไทย
จึงขอเชิญทุกทานเขารวมงานพิธี ณ ท่ีวาการอําเภอบานไผดวย    
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ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือท่ีไดชี้แจงเพ่ิมเติม  และไดเวลา     
นายสังวร  สุดโต          สมควรแลวจึงไดขอปดการประชุม    

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  29  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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