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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๕9 
วันท่ี ๑3 พฤษภาคม  ๒๕๕9  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  ๑๘  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 นายวิเชียร  สมกุล รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. วิเชียร  สมกุล 
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 นายเงียบ  ไสวดี ผูใหญบาน  ม.7 ๐๙.๓๐ น. เงียบ  ไสวดี 

๑๐ นายทองใบ  กุลวงษ ผูใหญบาน  ม.๙ ๐๙.๓๐ น. ทองใบ  กุลวงษ 
๑๑ นายทองสี  พรมจันทร ผูใหญบาน  ม.๖ ๐๙.๓๐ น. ทองส ี พรมจนัทร 
๑๒ นายประพันธ  ทัดมาลา สารวัตรกํานัน ๐๙.๓๐ น. ประพันธ  ทัดมาลา 
๑๓ นายสมาท  ไสวดี สารวัตรกํานัน ๐๙.๓๐ น. สมาท  ไสวดี 
๑๔ นายยุทธนา  สุทธ ิ ผูใหญบาน ม.๕ ๐๙.๓๐ น. ยุทธนา  สุทธิ 
๑๕ นายไพศาล  ศรีภูมิ ผูใหญบาน ม.๒ ๐๙.๓๐ น. ไพศาล  ศรีภูมิ 
๑๖ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
๑๗ นางสาวอรฤดี   สุนาโท เจาพนักงานธุรการ ๐๙.๓๐ น. อรฤดี   สุนาโท 
18 นางสาวบุปผา  หงษทะนี ผูอํานวยการกองศึกษาฯ ๐๙.๓๐ น. บปุผา  หงษทะนี 
19 นางนิตยา  เชาชื่น ผช.นักวิชาการศึกษา ๐๙.๓๐ น. นิตยา  เชาชื่น 
20 นางสาวสิริกานต  มาลี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.๓๐ น. สิริกานต  มาลี 
 

 

เริ่มประชุม  : เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนไหวพระและ

ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกทุกทา นพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 

นายสังวร  สุดโต      ประจําป ๒๕๕ ๘  ในวันท่ี ๑ ๘มิถุนายน  ๒๕๕ ๘ กอนอ่ืน ผม นายสังวร  สุดโต    

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ขอขอบคุณและก็สวัสดีทานสมาชิกและ

ผูเขารวมรับฟงการประชุมในวันนี้ไมวาจะเปนในสวนของฝายปกครอง ขอเขาระเบียบ

วาระการประชุม ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ผูนําทุกทานท่ีได  
นายสังวร  สุดโต  ใหความรวมมือในการดําเนิน กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป  ๒๕๕๙   และ 
   โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ท่ีผานมา   

ท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาฯ ครั้งท่ีผานมา สมัยสามัญสมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 1/255๘ 
นายสังวร  สุดโต ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ ท่ีผานมา ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมไปพรอมหนังสือ

เชิญประชุมแลวนั้น หากมีสวนใดท่ีเห็นวาไมถูกตอง หรือขอทักทวงในสวนของ
รายละเอียด ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดทักทวงเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตอง  เม่ือ
ในท่ีประชุมไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอการทักทวงแกไข จึงไดขอมติรับรองรายงาน
การประชุม โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๙ เปนเอก
ฉันท ดวยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงาน 

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหาร รายงานผลการดําเนินงานตอสภาฯ  ท้ัง ๒ โครงการ  
นายสังวร  สุดโต                -  โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๙ 

- โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลแคนเหนือ ประจําป ๒๕๕๙ 
นายก อบต.  ในหวงการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๙ ท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ     
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ    ไดดําเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรมท่ีไดจัดเปนประจําทุกป ในสวนของรายละเอียดผลการ 

ดําเนินงานตามกิจกรรม ซ่ึงจะไดให หัวหนาสํานักปลัด และผูอํานวยการกองการศึกษา ได
ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมสภาฯ ตอไป 

 
นางพิจิตรา  มูลวงศ กิจกรรมโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๙จากการดําเนิน หัวหนา
สํานักปลัด  รวมกิจกรรม เพ่ือสงเสริมทางดานสุขภาพของผูสูงอายุ รวมถึงถือโอกาสรดน้ําขอพรผูสูง   

อายุดวย ซ่ึงไดดําเนินโครงการ เม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  คาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรม รวมท้ังสิ้น  218,450.-  บาท  ดังนี้ 
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- คาสมนาคุณวิทยากร    จํานวน    ๓,๖๐๐.-  บาท  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   จํานวน   40,000.-  บาท  
- คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   จํานวน   40,๐๐๐.-  บาท 
- คาปายโครงการและประชาสัมพันธ   จํานวน     ๗,๘๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบขาตั้ง  จํานวน     7,50๐.-  บาท  
- คาใชจายพิธีเปด     จํานวน     2,00๐.-  บาท  
- คาจางเหมาถายเอกสาร และแผนพับ  จํานวน     ๑,๐๐๐.-  บาท  
- คากระเปาเอกสารพรอมชุดยาสามัญประจําบาน จํานวน  116,550.-  บาท  

รวมท้ังสิ้นเปนเงิน    จํานวน  218,45๐  บาท 
 

น.ส.บุปผา  หงสทะนี ๑. คาใชจายการแขงขันกีฬาอบต.แคนเหนือ ตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี 
ผอ.กองการศึกษา ๑๖ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ใชงบประมาณท้ังสิ้น  ๒๓๗,๐๑๖.-  บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

- คาถวยรางวัล      จํานวน   ๘,๑๐๐.-  บาท  
- คาน้ําดื่มน้ําแข็งและเครื่องดื่ม    จํานวน  ๒๙,๓๗๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน   จํานวน  ๔๓,๒๐๐.-  บาท 
- คาวัสดุอุปกรณกีฬาพ้ืนบาน    จํานวน    ๔,๐๔๐.-  บาท  
- คาวัสดุอุปกรณกีฬาสากล     จํานวน   ๒๓,๕๒๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน   ๑๔,๘๖๖.-  บาท  
- คาเงินรางวัล      จํานวน ๖๒,๕๐๐.-  บาท  
- คาบํารุงวงดุริยางค พิธีเปด    จํานวน   ๑๐,๐๐๐.-  บาท  
- คาบํารุงสถานท่ีจัดการแขงขันกีฬา    จํานวน     ๓,๐๐๐.-  บาท  
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีประจําสนาม เสาร-อาทิตย จํานวน ๒ วันๆ ละ ๑๐ คนๆ 

ละ ๔๒๐ บาท      จํานวน     ๘,๔๐๐.-  บาท  
    รวมท้ังสิ้นเปนเงิน     จํานวน  ๒๓๗,๐๑๖.- บาท
  
น.ส.บุปผา  หงสทะนี ๒. คาใชจายการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๔ – ๕      
ผอ.กองการศึกษา เมษายน ๒๕๕๙ ใชงบประมาณท้ังสิ้น  ๘๔,๒๐๐.-  บาท  รายละเอียด ดังนี้  

- คาวัสดุอุปกรณกีฬา     จํานวน   ๒๓,๕๒๐.-  บาท  
- คาชุดกีฬาพรอมอุปกรณ     จํานวน  ๒๙,๓๗๐.-  บาท  
- คายาและเวชภัณฑ     จํานวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมารถรับสงนักกีฬา    จํานวน  ๔๓,๒๐๐.-  บาท 
- คาน้ําดื่มน้ําแข็งและเครื่องดื่ม    จํานวน    ๔,๐๔๐.-  บาท  
- คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอมนักกีฬา จํานวน  ๑๐  วัน ๆ ละ ๒๐ คน ๆ ละ  ๑๐๐ บาท 

                 จํานวน ๒๐,๐๐๐.-  บาท  
 รวมท้ังสิ้นเปนเงิน     จํานวน   ๘๔,๒๐๐.- บาท 
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น.ส.บุปผา  หงสทะนี ๓. งานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลแคนเหนือ ประจําป ๒๕๕๙ จากการดําเนินงานในปนี้      
ผอ.กองการศึกษา ใชงบประมาณท้ังสิ้น  ๒๙๙,๗๖๗.-  บาท  รายละเอียด ดังนี้  

- คาปายประชาสัมพันธโครงการ   จํานวน  ๑๒,๕๖๗.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี    จํานวน  ๕๕,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดหารถแหบั้งไฟแสน    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดหารถพรอมเครื่องเสียงขบวนแห จํานวน  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 
- คาจางเหมาเครื่องเสียงประจําฐานจุดบั้งไฟ   จํานวน    ๖,๕๐๐.-  บาท  
- คาบั้งไฟบูชาบวงสรวง     จํานวน    ๘,๐๐๐.-  บาท  
- คาเครื่องเซนไหวและอาหารถวายเพลพระ   จํานวน  ๓๓,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี และพิธีเปด   จํานวน  ๑๕,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดทําสายสะพายและชอดอกไม  จํานวน    ๔,๕๐๐.-  บาท  
- คาวัสดุอุปโภค บริโภค     จํานวน  ๑๑,๒๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาประดับตกแตงของดีตําบลแคนเหนือ  จํานวน  ๑๔,๐๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาจัดหารถพรอมประดับตกแตงรถผาแดงนางไอ จํานวน ๑๕,๐๐๐.-  

บาท 
- คาจางเหมาแตงหนาทําผม ชุดพรอมเครื่องประดับผาแดงนางไอ และผูถือปาย

ขบวนแห      จํานวน  ๑๕,๕๐๐.-  บาท  
- คาจางเหมาแตงหนาทําผม พรอมเครื่องประดับ  จํานวน  ๑๙,๒๐๐.-  บาท  
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินธดาบั้งไฟและบั้งไฟ  จํานวน    ๖,๘๐๐.-  บาท 
- คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง    จํานวน   ๕๕,๐๐๐.-  บาท  
- คาอาหารและเครื่องดื่มถวายพระ    จํานวน     ๖,๐๐๐.-  บาท  
- คาตกแตงขบวนแหของ อบต.    จํานวน   ๓๒,๐๐๐.-  บาท  
- เงินรางวัล      จํานวน   ๓๘,๕๐๐.-  บาท  

    รวมท้ังสิ้นเปนเงิน     จํานวน  ๒๙๙,๗๖๗.- บาท 
     

รายรับคาสมัครบั้งไฟ จํานวน ๑๑,๔๐๐.- บาท  ตัดเปนคาใชจายในการดําเนินการ 
๒,๔๐๐.- บาทเหลือ ๙,๐๐๐.- บาท  รายรับจากการจําหนายดอกไมเชียรขวัญใจตําบล
แคนเหนือ  จํานวนเงิน ๒๙,๕๑๘.- บาท  รวมเปนเงินรายรับท้ังสิ้น  ๓๘,๕๑๘.- บาท 

นายก อบต. เรียนตอสภาฯรายละเอียดของคาใชจายตามงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ   
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ  หากมีรายจายรายการใดไมชัดเจน เชิญสอบถามเพ่ือจะไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงใน 

 แตละโครงการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดเสนอโครงการพรอมท้ังประมาณการคาใชจายใน
การดําเนินการตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน แลวนั้น 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดการดําเนินงานและคาใชจายเพ่ิมเติมตามท่ี นาย
สังวร  สุดโต  คณะผูบริหารไดชี้แจงผลการดําเนินงาน  

นายเอ่ียม  วงษละคร จากการรายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณคาใชจายท่ีใชดําเนินการนั้น ตามท่ี       
ส.อบต. ม. ๗  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการการไดชี้แจงรายละเอียดการใชจายงบประมาณ ซ่ึงละเอียด 
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ดีแลว แตอยากใหกองการศึกษาสรุปตัวเลขคาใชจายใหกับสมาชิกสภาฯ ทราบดวย   

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมแลวจึงไดแจงตอสภาฯ เพ่ือเขาสู
ระเบียบ 

นายสังวร  สุดโต วาระท่ี ๔ ตอไป 

ท่ีประชุม  : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ๔.1 พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
นายสังวร  สุดโต ไดขออนุญาตให นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดชี้แจง

รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) ตอท่ีประชุมสภาฯ 

นักวิเคราะหนโยบายฯ เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวม รับฟงการประชุม 
น.ส.เนตรา  กลอนโพธิ์ ทุกทาน  ขอนําเรียนชี้แจงรายละเอียดการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึงในสวนงานวิเคราะห

นโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดดําเนินการจัดทําประชาคม
หมูบานเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาบรรจุเขา แผนพัฒนาสามปแล ะไดดําเนิน การ จัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือในวันท่ี  
25 มีนาคม 255๙ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
ในวันท่ี 2๒ เมษายน 255๙ และไดเสนอรางแผน พัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ รายละเอียดมี ๔ สวนใหญๆ ดังนี้  

  ๑. บทนํา 
  ๒. สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของทองถ่ิน  
  ๓. ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
  ๔. การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  
  แนวทางการพัฒนา หรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) เปนการกําหนดวาในอนาคตของ อบต. จะเปนไปในทิศทางใด และเปนเครื่องมือ
กําหนดแนวทางพัฒนาของแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) วามีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพียงใด โดยมีรายละเอียด
แนวทางการพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร 

 บัญชีสรปุโครงการและงบประมาณ (ราง) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25๖๐– 256๒) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (หนา 26) 
- แนวทางท่ี 1 การพัฒนาดานคมนาคมขนสง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ท่ีไดมาตรฐาน 
- ป ๒๕๖๐ จํานวน ๕๔  โครงการ งบประมาณ   ๑๑,๔๔๒,๖๒๒.-   บาท  
- ป ๒๕๖๑ จํานวน ๔๙  โครงการ งบประมาณ   ๑๐,๒๖๘,๘๙๗.-   บาท  
- ป ๒๕๖๒ จํา นวน ๙3  โครงการ งบประมาณ   ๑๕,6๙0,๗๒4.-   บาท  

รวม ๓ ป    จํานวน ๑๙6 โครงการ     งบประมาณ  ๓๗,392,๒๔๓.-   บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  (หนา 27) 
- แนวทางท่ี ๒.๑ พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 

ท้ังในและนอกระบบครอบคลมุทุกชวงวยั 
- แนวทางท่ี ๒.๒ สงเสริม และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูอยางตอเนื่องใหมี

คุณภาพและคุณธรรมนําความรอบรู และเขาถึงแหลงความรูท่ีเปนวิทยาการสมัยใหม
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- แนวทางท่ี ๒.๓ พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกัน
และควบคุมโรค การรักษาพยาบาลฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจใหประชาชนมี
สขุภาพแข็งแรง 

- แนวทางท่ี 2.4 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการกีฬา เพ่ือสรางนิสัยรักการกีฬาสู
ความเปนเลิศ 

- ป ๒๕60  จํานวน  ๓6  โครงการ  งบประมาณ   ๒,๘51,๕๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖1 จํานวน  ๓6  โครงการ  งบประมาณ   ๒,๙๔1,๕๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖2 จํานวน  ๓6  โครงการ  งบประมาณ   ๓,๐51,๕๐๐.-   บาท  

รวม ๓ ป    จํานวน ๑๐๘ โครงการ     งบประมาณ   ๘,๘๔๔,๕๐๐.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การแกไขปญหาความยากจน (หนา 28) 
- แนวทางท่ี ๓.๑ เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน 

โดยกรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 
- แนวทางท่ี ๓.๒ สงเคราะหและชวยเหลือแกผูยากจน และผูดอยโอกาสในดานท่ีอยู

อาศัย และการดําเนินชีวิต 
- แนวทางท่ี ๓.๓ สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ป ๒๕60  จํานวน  19  โครงการ  งบประมาณ      ๗3๐,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖1 จํานวน  19  โครงการ  งบประมาณ      ๗30,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖2 จํานวน  19  โครงการ  งบประมาณ      ๗3๐,๐๐๐.-   บาท  

รวม ๓ ป    จํานวน  ๕๗  โครงการ     งบประมาณ    ๒,๑๙๐,๐๐๐.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเมืองและชุมชนหนาอยู  (หนา 29) 
- แนวทางท่ี ๔.๑ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยใน

ทองถ่ิน 
- แนวทางท่ี ๔.๒ พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัย ใหเมืองและ

ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใหชุมชนมีสวนรวม 
- ป ๒๕60  จํานวน  ๒๐  โครงการ  งบประมาณ   ๑,336,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖1 จํานวน  ๑4  โครงการ  งบประมาณ   ๑,07๕,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖2 จํานวน  ๑4  โครงการ  งบประมาณ   ๑,07๕,๐๐๐.-   บาท  

รวม ๓ ป    จํานวน  ๔๕  โครงการ     งบประมาณ   ๓,๔๘๖,๐๐๐.-   บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน (หนา 30) 
- แนวทางท่ี ๕.๑ พัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร

ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด 
- แนวทางท่ี ๕.๒ พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง และแขงขันได 
- ป ๒๕60  จํานวน   6  โครงการ งบประมาณ     ๒8๕,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖1 จํานวน   ๖  โครงการ งบประมาณ     ๒๘๕,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖2 จํานวน   ๖  โครงการ งบประมาณ     ๒๘๕,๐๐๐.-   บาท  

รวม ๓ ป    จํานวน  ๑๘  โครงการ    งบประมาณ     ๘๕๕,๐๐๐.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และการทองเท่ียว (หนา 31) 
- แนวทางท่ี ๖.๑ เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 
- แนวทางท่ี ๖.๒ การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 
- แนวทางท่ี ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน และสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
- ป ๒๕60  จํานวน  ๑3  โครงการ  งบประมาณ    ๓,5๕๐,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖1 จํานวน  ๑3  โครงการ  งบประมาณ    ๓,5๕๐,๐๐๐.-   บาท  
- ป ๒๕๖2 จํานวน  ๑3  โครงการ  งบประมาณ    ๓,5๕๐,๐๐๐.-   บาท  

รวม ๓ ป    จํานวน  ๓๖  โครงการ     งบประมาณ  10,6๕๐,๐๐๐.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  (หนา 32) 
- แนวทางท่ี ๗.๑ คาใชจายเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
- แนวทางท่ี ๗.๒ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 
- แนวทางท่ี ๗.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และองคกรทุกภาคสวนในการ

พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
- แนวทางท่ี ๗.๔ เพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการการเงิน การคลังและ

งบประมาณองคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- แนวทางท่ี ๗.๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 
- ป ๒๕60  จํานวน  ๔1  โครงการ งบประมาณ   ๕,79๐,000.-   บาท  
- ป ๒๕๖1 จํานวน  41  โครงการ งบประมาณ   ๕,๙๑0,000.-   บาท  
- ป ๒๕๖2 จํานวน  41  โครงการ งบประมาณ   ๖,260,000.-   บาท  

รวม ๓ ป    จํานวน  ๑๒๓  โครงการ    งบประมาณ  ๑๗,๙๖๐,๐๐๐.-   บาท 

ในสวนของรายละเอียด โครงการพัฒนาแผนสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ  แยกตามยุทธศาสตร ดังนี้ (หนา 33 - 105) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (หนา 33 - 57) 
- แนวทางท่ี ๑.๑ การพัฒนาดานคมนาคมขนสง และระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน (หนา 33 - 57) 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  (หนา 58 - 67) 
- แนวทางท่ี ๒.๑ พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 

ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย (หนา 58 -60) 
- แนวทางท่ี ๒.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ใหมี

คุณภาพและคุณธรรมนําความรอบรู และเขาถึงแหลงความรูท่ีเปนวิทยาการสมัยใหม
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน (หนา 61 -62) 

- แนวทางท่ี ๒.3 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกัน
และควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถณะทางดานรางกายและจิตใจให
ประชาชนมีสขุภาพแข็งแรง (หนา 63 -65) 

- แนวทางท่ี ๒.4 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการกีฬาเพ่ือสรางนิสัยการรักกีฬา 
กติกาสังคมและสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ (หนา 66 -67) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การแกไขปญหาความยากจน (หนา 68 - 45) 
- แนวทางท่ี 3.๑ เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน

โดยการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนพ่ึงตนเอง (หนา 68 ) 
- แนวทางท่ี 3.2 สงเคราะหและชวยเหลือแกผูยากจน และผูมีรายไดนอยในดานท่ีอยู

อาศัยและการดํารงชีวิต (หนา 69 - 70 ) 
- แนวทางท่ี 3.3 สงเสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (หนา 71 - 73 ) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเมืองและชุมชนหนาอยู  (หนา 74 - 78) 
- แนวทางท่ี ๔.๑ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยใน

ทองถ่ิน (หนา 74) 
- แนวทางท่ี ๔.๒ พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัย ใหเมืองและ

ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใหชุมชนมีสวนรวม  (หนา 75 - 
78) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน  (หนา 79 - 80) 
- แนวทางท่ี ๕.๑ พัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร

ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด (หนา  - ) 
- แนวทางท่ี ๕.๒ พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง และแขงขันได  

(หนา  79 - 80) 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และการทองเท่ียว  (หนา 81 -55) 
- แนวทางท่ี ๖.๑ เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน  (หนา 
81 - 82) 

- แนวทางท่ี ๖.๒ การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ (หนา 83)  
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- แนวทางท่ี ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน และสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  
(หนา 84 - 85) 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  (หนา 86 - 98) 
- แนวทางท่ี ๗.๑ คาใชจายเก่ียวกับการบริหารจัดการ (หนา 86 - 93) 
- แนวทางท่ี ๗.๒ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนา (หนา 94 - 95) 
- แนวทางท่ี ๗.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และองคกรทุกภาคสวนในการ

พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (หนา 96) 
- แนวทางท่ี ๗.๔ เพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการการเงิน การคลังและ

งบประมาณองคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
(หนา 97) 

- แนวทางท่ี ๗.๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย (หนา 98) 
 

บัญชีสรุปประสานโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพและงบประมาณ (ราง) แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2560 – 2562) 

   ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (หนา 99) 
-   ป ๒๕60  จํานวน    52  โครงการ  งบประมาณ   219,123,704.-   บาท 
-   ป ๒๕๖1 จํานวน     59  โครงการ  งบประมาณ   222,374,19๐.-   บาท  
-   ป ๒๕๖2 จํานวน    58  โครงการ  งบประมาณ   222,969,335.-   บาท 

                                รวม ๓ ป      จํานวน  169  โครงการ   งบประมาณ   664,4๖7,229.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  (หนา 100) 
-   ป ๒๕60  จํานวน     ๘   โครงการ งบประมาณ      4,143,633.-   บาท 
-   ป ๒๕๖1 จํานวน     ๘   โครงการ งบประมาณ      4,642,457.-   บาท  
-   ป ๒๕๖2 จํานวน     ๘   โครงการ งบประมาณ      ๓,944,62๐.-   บาท 
   รวม ๓ ป       จํานวน   24   โครงการ   งบประมาณ  12,730,710.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การแกไขปญหาความยากจน (หนา 101) 
-   ป ๒๕60  จํานวน      ๒  โครงการ งบประมาณ      8,172,8๐๐.-   บาท 
-   ป ๒๕๖1 จํานวน    ๒  โครงการ งบประมาณ       8,484,8๐๐.-   บาท  
-   ป ๒๕๖2 จํานวน    ๒  โครงการ งบประมาณ       8,655,2๐๐.-   บาท 
   รวม ๓ ป       จํานวน    6  โครงการ   งบประมาณ     25,312,800.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเมืองและชุมชนหนาอยู  (หนา 102) 
-   ป ๒๕60  จํานวน    2  โครงการ    งบประมาณ      1,090,๐๐๐.-   บาท 
-   ป ๒๕๖1 จํานวน    2  โครงการ  งบประมาณ      1,090,๐๐๐.-   บาท  
-   ป ๒๕๖2 จํานวน    2  โครงการ  งบประมาณ      1,090,๐๐๐.-   บาท 
    รวม ๓ ป       จํานวน   6  โครงการ    งบประมาณ      3,270,000.-   บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน  (หนา 103) 
-   ป ๒๕60  จํานวน    -   โครงการ  งบประมาณ               -        บาท 
-   ป ๒๕๖1 จํานวน    -   โครงการ     งบประมาณ               -        บาท  
-   ป ๒๕๖2 จํานวน    2  โครงการ  งบประมาณ        500,๐๐๐.-   บาท 
    รวม ๓ ป       จํานวน   2  โครงการ     งบประมาณ      500,000.-   บาท 

ยุทธศาสตรท่ี ๖   การพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และการทองเท่ียว  (หนา 104) 
-   ป ๒๕60  จํานวน    4  โครงการ งบประมาณ     25,๓๕๐,๐๐๐.-   บาท 
-   ป ๒๕๖1 จํานวน     4  โครงการ งบประมาณ     25,42๐,๐๐๐.-   บาท  
-   ป ๒๕๖2 จํานวน     4  โครงการ งบประมาณ     25,๕0๐,๐๐๐.-   บาท 
    รวม ๓ ป       จํานวน  12  โครงการ    งบประมาณ   76,270,000.-   บาท 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  (หนา 105) 
-   ป ๒๕60  จํานวน    -  โครงการ งบประมาณ                -        บาท 
-   ป ๒๕๖1 จํานวน    -  โครงการ งบประมาณ                -        บาท  
-   ป ๒๕๖2 จํานวน    -  โครงการ งบประมาณ                -        บาท 
    รวม ๓ ป      จํานวน   -   โครงการ   งบประมาณ                 -        บาท 

ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนท่ีไดนําเสนอรายละเอียดตามรางแผนพัฒนา 
นายสังวร  สุดโต สามป  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  และเพ่ือใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรวมกันตรวจสอบ

พิจารณารายละเอียดของโครงการตางๆ แตละหมูบานวาถูกตอง หรือตกหลนหรือไม เพ่ือ
ทําการแกไขเพ่ิมเติม 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร จากการไดรับฟงรายละเอียดการนําเสนอแผนพัฒนาสามป นั้น ในการจัดการบริหารภาย  
ส.อบต. ม.6 ใน ๙ หมูบาน ก็ชัดเจนในรายละเอียดแตอยากจะเสนอพ้ืนท่ีภายในองคการบริหารสวน

ตําบลเขาบรรจุในแผนพัฒนาสามปในสวนของสถานท่ีดานหลังกองชางควรใหมีการ
ปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการเจาะน้ําประปาไวใชภายในองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ เพ่ือความสะดวก จึงขอนําเรียนเสนอตอสภาฯ ไดพิจารณานําเขา
บรรจุไวในแผนสามป ตอไป 

ประธานสภาฯ  เชิญทานรัฐพล รอยดา ส.อบต. ม. ๘ ไดเสนอตอสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต  

นายรัฐพล  รอยดา ไดเรียนตอสภาฯ ไดพิจารณาใหเพ่ิมยุทธศาสตรจังหวัด (ยุทธศาสตรท่ี ๔ ) ดาน  
ส.อบต. ม.๘ ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดังนี้     
  ในสวนของ ม.๘ ท้ัง ๕ จุด (หนา ๕๔)  

๑. นายพะนอม  จําปาทิ 
๒. นายธง  กาสี 
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๓. นายทองด ี สมีแจม (หนาบาน) 
๔. นายสมอาจ  มีคํา 
๕. หนาศาลากลางบาน (ลงในแผน) 

สวนขยายเขตไฟฟา, ติดตั้งไฟฟา, ซอมแซมไฟฟา (หนา ๑๒๒) เพ่ิมในแผน คือ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จากบานดอนหมากพริกตรงแยกบานหนองคูณไปบาน
ดอนนาแพง ๒๐๐ เมตร 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอตอสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต  

นายอุทยั  บางปา ไดสอบถามผานสภาฯ เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน ของป ๒๕๕๙ ของบานหวยชัน หมู ๕ 
ส.อบต. ม.๕ ท่ีจะดําเนินการกอสราง ถนน คสล. เสนซอยบานนายประทุม หนองตอกกลา ไมทราบวา

ยังมีอยูหรือไม เพราะยังไมไดดําเนินการแตก็ยังเห็นบรรจุไวในแผน 

ประธานสภาฯ  การจัดทําแผนพัฒนาสามปนั้น ตองบรรจุไวโดยรองผานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาในการ 
นายสังวร  สุดโต รางแผนพัฒนาสามป สวนการจัดทําขอบัญญัติจะดําเนินการซ่ึงจะแจงท่ีประชุมทราบอีก

ครั้ง  และไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นแผนสามปตามท่ีได
นําเสนอรายละเอียดแลว ซ่ึงเปนการนําเสนอในภาพรวม หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานได
เสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม จึงไดขอมติตอสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี ๔ พิจารณารับราง
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) โดยการยกมือ 

    
มติท่ีประชุม  : มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒)  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี ๕เรื่องอ่ืนๆ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอตอสภาฯ 
นายสังวรสุดโต 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ ไดสอบถามคณะผูบริหารผานทางสภาฯ เรื่อง โครงการถนนลูกรัง ๕๗๐ เมตร ของบาน 
ส.อบต. หมูท่ี ๙ โคกกลาง หมูท่ี ๙ ไมมีลูกรังเลยเวลาฝนตกชาวบานมีความลําบากในการใชเสนทางจึงฝาก 
 ใหฝายบริหารติดตามผลดวย 

ประธานสภาฯ  ถนนคอนกรีตในสวนของไหลทาง ก็แจงไปยังกองชางไดติดตาม และไดเชิญสมาชิกทาน  
นายสังวร  สุดโต ตอไป 

นายอินตา ม่ันยืน ได สอบถามและตามเรื่องท่ีไดเคยแจงในคราวประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแลว ๒ เรื่อง คือ 
ส.อบต. หมูท่ี ๓ ๑. เรื่องไฟฟาแสงสวางภายในซอยภายในหมูบาน 
 ๒. เรื่องฝาปดทอระบายน้ําเสียชาวบานรองเรียนมีกลิ่นเหม็นรบกวน 
 จึงขอฝากผานสภาฯ ใหกองชางสํารวจและดําเนินการ  
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นายวสุรัตน ภาวะโคตร ไดเรียนถามประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร ๓ เรื่อง คือ 
ส.อบต. หมูท่ี ๖ ๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชาวบานสอบถามวาจะเปดใหบริการไดวันไหน 
 ๒. การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในปตอไปอยากใหมีฝายตอนรับ และดูแลเรื่องอาหาร

ของแตละหมูบาน 
 ๓. โครงการจายขาดเงินสะสม ก็ขอขอบคุณฝายผูบริหารเก่ียวกับโครงการตางๆ ภายใน

หมูบาน 

นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดสอบถามประเด็นท่ีไดนําเสนอในความประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑/๒๕๕๙  เม่ือ 
ส.อบต. หมูท่ี 7 เดือน กุมภาพันธ ท่ีผานมาแลนั้น ไดทําหนังสือคํารองเรื่องดินทราย พรอมท้ังไดประสาน

ไปยังกองชาง ในการทําประมาณการคาใชจายไปรีบดําเนินการ แตทางกองชางแจงไมมีรถ
ผูรับเหมา และใหสํารองเงินไปกอนมันจึงเปนทางตันวาจะดําเนินการอยางไร ฝากคณะ
ผูบริหารไดติดตามใหดวย  
เรื่องท่ี ๒ เรื่องรถบริการกูชีพตองเสียคาบริการหรือไม เนื่องจากราษฎรในหมูบานได
เสียชีวิตท่ี รพ.ศูนยขอนแกนจึงไดแจงขอใชบริการรถกูชีพเพ่ือรับศพ ซ่ึงไดรับแจงจาก
หนวยกูชีพวามีคาบริการ เท่ียวละ 1,000 บาท ภายในเดือนเดียวกันครอบครัวเดียวกัน
ไดเสียชีวิตท่ี รพ. และตองจายคาบริการรับศพ 1,000 บาท เชนกัน จึงอยากจะทราบ
ขอเท็จจริงวาการเรียกใชบริการดังกลาวมีคาใชจายคาน้ํามัน/คาบริการหรือไม เพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติ   
เรื่องท่ี ๓ เรื่องการเปดใหบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะสามารถเปดใหบริการไดวันไหน 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนท่ีมีขอเสนอเพ่ิมเติม 
นายสังวร สุดโต 

นายอุทัย  บางปา ไดแจงเรื่องถนนเสนบานหวยชัน หมูท่ี ๕ ถึง อบต.แคนเหนือ ท่ีถูกตัดเปนหลุมเปนบอนาน 
ส.อบต. หมูท่ี ๕ แลว อีกท้ังยังไมลงทอ จึงอยากขอความอนุเคราะหใหรีบดําเนินการใหดวย  

ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเพ่ิมเติม จึงไดเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถาม  
นายสังวร สุดโต 

นายก อบต.  ไดตอบขอซักถามตอสภาฯ ดังนี้  
จสต.ธนัช  ศรีภูมิ ๑. เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซ่ึงมีรายรับ จากการสมัครบั้งไฟจํานวน ๑๑,๔๐๐.- 

บาท ตัดเปนคาใชจาย จํานวน ๒,๔๐๐.- บาท คงเหลือรายรับจากคาสมัครบั้งไฟ จํานวน 
๙,๐๐๐.- บาท รวมกับรายรับจากการจําหนายดอกไม จํานวน ๒๙,๕๑๘.- บาท รวม
รายรับคงเหลือท้ังสิ้น ๓๘,๕๑๘.- บาท 

 ๒. เรื่อง การจัดสรรในการใหบริการประชาชนทางองคการบริหารสวนตําบลก็ไดบรรจุไว
ในภาพรวม ไวในแผนพัฒนาสามปแลว 

 ๓. เรื่อง การปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลก็จะบรรจุเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน สวนการเจาะระบบประปาและไฟฟาก็จะรวมเปนภาพรวมไวในแผน
เชนกัน 
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 ๔. เรื่อง ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต หมูท่ี ๙ ตามแบบแปลนไมมีไหลทางก้ันรถปูนเขาไม
ถึง ซ่ึงโครงการปรับปรุง และโครงการกอสรางความหมายไมเหมือนกัน ถามีงบประมาณก็
งอยากใหดําเนินการกอสรางจะมีความม่ันคง สวนการปรับปรุงทํามาตลอดท้ังป โอนงบมา 
๒ รอบมีแตโครงการปรับปรุงท้ังหมด  ในสวนของไฟฟาแสงสวางรองานผานซักระยะกอน  
เราตั้งรับไวท่ี ๒๕ ลาน งบเพ่ิงมา ๑๐ ลาน งบจะมาทุก ๓ เดือน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็คาด
วาจะเสร็จภายในเร็วๆ นี้ และเรื่องการบริการรับสงรถกูชีพ หนาท่ีคือเฝา ระวังความ
ปลอดภัยและใหบริการ ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงเปนการใหบริการในเขตพ้ืนท่ีไมมีการเก็บคาบริการ 
แตถาออกนอกเขตพ้ืนท่ีตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารถาหากญาติผูปวยมีน้ําใจท่ีจะ
บริจาคก็ยินดี แตไมมีนโยบายการจัดเก็บคาบริการ  

 ๕. เรื่องบานกาชาดท่ีราษฎรหมูท่ี ๔ ไดรับนั้น ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเปนงบประมาณ
จัดซ้ือวัสดุกอสราง สวนแรงงานตองชวยกันดําเนินการเอง ซ่ึงทางองคการบริหารสวน
ตําบลแคนเหนือก็จะใหการชวยเหลืออีกแรง 

 
ประธานสภาฯ  ไดอนุญาตให นายทองใบ  กุลวงษกํานันตําบลแคนเหนือ ผูเขารวมรับฟงการประชุม นาย
สังวร สุดโต  สภาฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมสภาฯใสวาระอ่ืนๆ 

นายทองใบ  กุลวงษ ในสวนของฝายปกครองทองท่ี ไดมีการเสนอชื่อผูใหญบาน เพ่ือคัดเลือกผูใหญบาน กํานัน
ตําบลแคนเหนือ ดีเดน เสียงสวนมากไดเสนอ นายทองสี  พรมจันทร ผูใหญบาน บานหนองเจาเมือง หมูท่ี  

๖ เปนผูรับรางวัลผูใหญบานดีเดน ซ่ึงถือวาเปนงานเรงดวนของอําเภอ  ขอแนะนํา
ผูใหญบาน บานเหลาหลวง หมูท่ี ๔ ท่ีไดรับเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูใหญบาน
และขอแนะนําผูไดรับแตงตั้งเปนสารวัตรกํานันตําบลแคนเหนือ ดังนี้ 

๑. นายสุพจน  แสงจันทร   ตําแหนง  ผูใหญบานบานเหลาหลวง หมูท่ี ๔  
๒. นายสมาน  ไสวดี    ตําแหนง  สารวัตรกํานัน  
๓. นายประพันธ  พัตรมาลา ตําแหนง  สารวัตรกํานัน  

ท่ีประชุม  : รับทราบ และไดแสดงความยินดีตอผูไดรับการแตงตั้ง และไดรับรางวัล 
  
ประธานสภาฯ ไดขอบคุณผูเขารวมประชุม และรวมรับฟงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  
นายสังวร  สุดโต   /๒๕๕๙ ประจําวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  และไดขอปดการประชุมสภาฯ  
 
 

ปดการประชุม  : เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 



 15 

 

 
                           (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   23   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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