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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๕9 
วันท่ี 28 ตุลาคม  ๒๕๕9  เวลา ๐๙.๓๐  น. 

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

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ 09.0๐ น. สังวร  สุดโต 
๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ 09.0๐ น. ทองพูล โสภาลี 
๓ นายประพัทธ  ทีทา เลขานุการสภาฯ 09.0๐ น. ประพัทธ ทีทา 
๔ นายสนั่น  เตโพธิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ 09.0๐ น. สนั่น  เตโพธิ ์
๕ นางวนิดา  ใสจงู สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 09.0๐ น. วนิดา  ใสจงู 
๖ นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 09.0๐ น. วสันต  หวานจิตร 
๗ นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ 09.0๐ น. อินตา  ม่ันยืน 
๘ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ 09.0๐ น. สายทอง  ธาตุดี 
๙ นายเสถียร  ใสทอง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ 09.0๐ น. เสถียร  ใสทอง 

๑๐ นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 09.0๐ น. รัตนชัย  ทีทา 
๑๑ นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 09.0๐ น. อุทัย  บางปา 
๑๒ นายทองคํา  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ 09.0๐ น. ทองคํา  กุลวงษ 
๑๓ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ 09.0๐ น. วสุรัตน  ภาวะโคตร 
๑๔ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ 09.0๐ น. เอ่ียม  วงษละคร 
๑๕ นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ 09.0๐ น. วันเชา  สมีนาง 
๑๖ นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ 09.0๐ น. รัฐพล  รอยดา 
๑๗ นายประสิทธิ์  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ 09.0๐ น. ประสิทธิ์  กุลวงษ 
๑๘ นายสมควร  พืชผักหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ 09.0๐ 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. แคนเหนือ 09.0๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 
๒ นายสุวรรณที  ไขมุกข รองนายก อบต.แคนเหนือ 09.0๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 
3. นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ 09.0๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
4. นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ 09.0๐ น. ไสว  ขันทะ 
5. นางสาวสุคนธา  วงษคําหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ 09.0๐ น. สุคนธา  วงษคําหาร 
6. นายวิเชียร  สมกุล รองปลัด อบต. แคนเหนือ 09.0๐ น. วิเชียร  สมกุล 
7. นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง 09.0๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
8. นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง 09.0๐ น. ศรีสมร  บุรี 
9. นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด 09.0๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 
10 นายทองใบ  กุลวงษ ผูใหญบาน  ม.๙ 09.0๐ น. ทองใบ  กุลวงษ 
11. นายเงียบ  ไสวดี ผูใหญบาน  ม.7 09.0๐ น. เงียบ  ไสวดี 
12. นายสัญญา  สุทธิ ผูใหญบาน  ม.5 09.0๐ น. สัญญา  สุทธิ 
13. นายสุพจน  สายจันทร ผูใหญบาน  ม.4 09.0๐ น. สุพจน  สายจันทร 
14. นายประทีป  นันกาสี ผูชวยผูใหญบาน  ม.4 09.0๐ น. ประทีป  นันกาสี 
15. นายทองอยู  สุดชาดี ผูชวยผูใหญบาน  ม.4 09.00 น. นายทองอยู  สุดชาดี 
16. นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 09.0๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
17. นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 09.0๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
18. นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 09.0๐ น. รุงรัตน  หมูเมืองสอง 
19. นางเสาวคล  แฝงพงศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 09.00 น. เสาวคล  แฝงพงศ 
20. นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันฯ ปฏิบัติงาน 09.00 น. วรวุฒิ  เคาแกว 
21. นางสาวสิริกานต  มาลี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 09.0๐ น. สิริกานต  มาลี 
22. นางนิตยา  เชาวชื่น ผช.นักวิชาการศึกษา 09.0๐ น. นิตยา  เชาวชื่น 

     
 

เริ่มประชุม  : เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนไหวพระและดําเนินการ

การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิก สภาฯ ทุกทานพรอมแลว ประธานสภาฯ ไดอานประกาศอําเภอบานไผ เรื่อง  

นายสังวร  สุดโต เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 

2559 และได ขอเปดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑ประจําป ๒๕๕ 9  

ในวันท่ี 2๘ตุลาคม ๒๕๕9ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ          -ไมมี- 
นายสังวร  สุดโต 

ท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ ไดขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  และครั้งท่ี  2  
นายสังวร  สุดโต/2559 ในโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี 2 /
๒๕๕9 เปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖4) 
นายสังวร  สุดโต ไดเชิญฝายบริหาร จาสิบตํารวจธนัช ศรีภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ได

เสนอรายละเอียดตามรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) ตอท่ีประชุมสภาฯ 
 
นายก อบต. ไดกลาวขอบคุณตอสภาอบต.  พรอมไดมอบหมายให  นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์   
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ไดนําเสนอรายละเอียด (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ.2561 - 2564) ตอสภาฯ 

นักวิเคราะหนโยบายฯ เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวม รับฟงการประชุม 
น.ส.เนตรา  กลอนโพธิ์ สภาฯ พรอมไดชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามกระทรวงมหาดไทยไดมีการ

ปรับแผนพัฒนาจาก 3 ป เปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกับแผน อบจ. โดยจะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือซ่ึงก็จะเหมือน
แผนพัฒนาสามปเดิมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประกอบดวย 

1.1 ประวัติตําบลแคนเหนือ 
1.2 เขตการปกครอง 
1.3 จํานวนประชากร 
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1.4 การคมนาคม / สาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง / แหลงน้ํา และ
ขอมูลอ่ืนๆ 

1.5 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
1.6 ศักยภาพภายในตําบล(ศักยภาพของ อบต./บคุลากร) 

สวนท่ี  2 ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา ซ่ึงในสวนนี้ก็จะเหมือนกับ
แผนพัฒนาสามปเดิมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประกอบดวย 

2.1 สรุปสถานการณพัฒนา 
2.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ  

สวนท่ี  3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา ประกอบดวย 

3.1 แนวทางการพัฒนา หรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(ยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร) 
สิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 –2564) 

ตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด คือ รายละเอียดในสวนของ แบบ ผ 01 – ผ 06 ซ่ึงได
ชี้แจงรายละเอียดแยกเปนยุทธศาสตร ตามแบบ ผ 01 – ผ 06 ดังนี้  

- แบบ ผ.01  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
- แบบ ผ.02 สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
- แบบ ผ.03  สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด 
- แบบ ผ.04 สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด (อบจ.ดําเนินการ/อบต.ไมไดจัดทําตามแบบ) 
- แบบ ผ.05 สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
- แบบ ผ.06 สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
- แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ แยกตามยุทธศาสตร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ไดชี้แจงรายละเอียดในแตละสวนตามเอกสาร

ประกอบการพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีไดนําเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา(ราง)แผนพัฒนาทองถ่ิน 
นายสังวร  สุดโต สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) นั้น ยังมีรายละเอียดบางสวนของแตละหมูบานท่ียังซํ้าซอน จึง

ขอใหฝายบริหารพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายก อบต.  จากรายละเอียดท่ีเจาหนาท่ีไดนําเสนอรายละเอียดตามรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ 2561-2564) นั้น ในสวนของรายละเอียดโครงการท่ีซํ้าซอนนั้น คงตองกลับไปดูในสวน

ของวัตถุประสงคการดําเนินการอีกครั้งหนึ่งท้ัง 9 หมูบาน 
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ประธานสภาฯ          ไดเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทํา  
นายสังวร  สุดโต แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  

ปลัด อบต.  ไดขอทําความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามแนว 
นางสาวสคุนธา  วงษคาํหาร ทางของ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนั้น โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป โครงการของปใดก็จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของปนั้นๆ ซ่ึงหากมี
โครงการเรงดวนหรือมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการก็ยังสามารถปรับปรุงแผนพัฒนาของ
ปนั้นไดตามความเหมาะสมหรือจําเปนโดยตองผานมติสภาฯ  ในสวนของการดําเนินการ
โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของปใดเจาของพ้ืนท่ีจักตองจัดเตรียมพ้ืนท่ีใหพรอม
สําหรับการดําเนินการ ดังนั้นเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ผานการ
พิจารณาโดยสภาฯ และไดรับการอนุมัติแลว ก็จะดําเนินการตามแผนโดยแผนท่ีไดรับการ
อนุมัติสามารถแกไขปรับปรุงไดโดยการพิจารณาผานสภาฯ แตแผนจะไมสามารถแกไข
ปรังปรุงไดในชวง 6 เดือนกอนแผนพัฒนาทองถ่ินฯ หมดอายุ  

ประธานสภาฯ  หลังจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดชี้แจงทําความเขาใจในการจัดทําแผน 
นายสังวร  สุดโต พัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ แลวนั้น จึงไดขอใหสมาชิกสภาฯ ไดใหการพิจารณา(ราง)แผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) รวมกันอีกครั้ง  หากเห็นควรมีการปรับเพ่ิมหรือปรับลด
โครงการใด หรือเห็นควรแกไข หรือคงไวตาม(ราง)แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ เชิญเสนอตอ
สภาฯ  

นายเอ่ียม  วงษละคร ตาม (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ของบานโคกโก หมูท่ี 7 หนา  
ส.อบต. ม.๗ (54-55) โครงการวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน ซ่ึงโครงการซํ้าซอนกันเนื่องจากเปน

ถนนสายเดียวกัน จึงขอใหตัดโครงการในหนา 55 ออก 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร ตาม (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)ของบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6  
ส.อบต. ม.6 หนา 124 คงไวโครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ( Block Converse) จุดทางแยกไปตําบล

ปาปอ (หวยรัง) และขอปรับเพ่ิมอีก 3 จุด ในปงบประมาณ 2561-2564 คือ 
  1. ชวงนา นายสังวาลย หวานดี 
  2. ชวงนา นางสมพาน  ภาวะโคตร  
  3. ลําหวยหนองเชือก ถึงทางเชื่อมไปวัดปาหินลาด  

นายอินตา  ม่ันยืน ตาม (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)ขอเสนอใหเพ่ิมเติมโครงการ  
ส.อบต. ม.๓ ปรับปรุงถนนดานหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เชื่อมบาน

หวยชัน ถึงนานายประเสริฐ 

นายอุทยั  บางปา ตาม (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)ของบานหวยชัน หมู  ๕   
ส.อบต. ม.๕ หนา 31  โครงการกอสรางถนน คสล.  จากเดิมบานนายอิทธิพล ทุยโพธิ์ชัย – บาน   

นายสมบัติ  เชาวชื่น ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ขอเปลี่ยนแปลง
แกไขเปนจุดบาน นายอิทธิพล  ทุยโพธิ์ชัย  – บานนายเลื่อน นามจันดา  เพ่ิมความยาว
เปน 250 ม. 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีไดพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561– 2564) และไดเสนอ นาย
สังวร  สุดโต  แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม จึงไดขอมติสภาฯ  
   พิจารณาอนุมัติรับรางแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โดยการยกมือ  
 
มติท่ีประชุม  : มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประธานสภาฯ  ไดเชิญฝายบริหารไดรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผาน  
นายสังวร  สุดโต ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

นายก อบต.  ไดมอบหมายให หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดนําเสนอ 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ ในรูปแบบของ Power Point ตามรายละเอียดในรูปเลมท่ีไดนําสงใหแลว 
 

หัวหนาสํานักปลัด ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  พรอมไดตอบขอ  
นางพิจิตรา  มูลวงศ ซักถามเพ่ิมเติม  

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดเสนอในสวนของรูปเลม โดยใหเพ่ิมขนาดตัวอักษรใหใหญกวาเดิมจะไดอานไดงายยิ่งข้ึน  
ส.อบต. ม.๗  
 
ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชี้แจงตอท่ีประชุมสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต 

นายอุทัย  บางปา ไดสอบถามผานสภาฯ ไปยังกองชาง เรื่อง ทอระบายตรงชลประทานจะใชทอขนาดเทาใด  
ส.อบต. หมูท่ี 5 เนื่องจากได รับการดําเนินการจากนายกฯ แลว เพ่ือใหประชาชนสัญจรไดสะดวกข้ึน 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร แจงโครงการวางทอระบายน้ําบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  
ส.อบต. ม.6 นั้น งบประมาณ 180,000.- บาท จากการใชงานเม่ือเกิดฝนตกบริเวณทอมีการรั่วซึม จึง

ไดนําเรียนประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารเพ่ือแจงไปยังผูรับเหมาเขามาดูแลเพ่ือการ
ใชงานท่ีคุมคาแกประชาชน    

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดขอบคุณเก่ียวกับการดําเนินโครงการศึกษาดูงานท่ีผานมา และอยากสอบถามเพ่ิมเติม  
ส.อบต. ม.๗                เก่ียวกับงบประมาณจากแหลงใดในการดําเนินการ และในสวนของงบประมาณตาม

ขอบัญญัติประจําป 2559 ท่ีตั้งไวจํานวน 200,000.- ไดนําไปใชหรือไม  
  
 



 7 

ประธานสภาฯ  ไดเชิญฝายบริหารไดตอบชี้แจงขอซักถามทานสมาชิกสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  กอนการตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ  นายกองคการบริหารสวนตําบลไดขอบคุณ 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ สมาชิกสภาฯ ท่ีไดเขารวมกิจกรรมลงนามถวายความอาลัย เพ่ือนอมรําลึกพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมา และยังมีอีก 2 
กําหนดการท่ีตองดําเนินการตอไป ซ่ึงสํานักพระราชวังจะเปดใหประชาชนเขากราบพระ
บรมศพ เริ่มตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 คงจะดําเนินการในรูปแบบของโครงการ  และ
โครงการรวมพลังรําลึก ครบ 50 วัน โดยจะเลือกวันท่ีเหมาะสมสําหรับชวงนี้อยูในชวง
ของการไวทุกข จึงขอความรวมมือทุกทานรวมแสดงความอาลัยถวายเปนพระราชกุศล
ใหกับพระองคทาน ซ่ึงจะดําเนินกิจกรรมการซอมแซมผิวถนนภายในหมูบานในเบื้องตน 
เพ่ือใหการสัญจรภายในหมูบานจะไดสะดวกปลอดภัยตอประชาชน วันท่ีจะเริ่มดําเนินการ
นั้นคงเลือกวันท่ีสะดวกจะไดดําเนินการพรอมกันทุกหมูบาน 

  สวนอีกโครงการ คือ โครงการปลายฝนตนหนาว เปนการปรับปรุงถนนภายใน
พ้ืนท่ีทุกหมูบาน ฝายบริหารไดฝากใหทุกหมูบานไดสํารวจและเสนอเขามาเพ่ือจะได
ดําเนินการ 

  ในสวนประเด็นท่ีสอบถามเก่ียวกับการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ศึกษาดูงานท่ีผานมานั้น จะใหในสวนของปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือได
ชี้แจงตอท่ีประชุมสภาฯ 

 

ปลัด อบต.  ไดขอบคุณตอสภาฯ  และชี้แจงการใชจายงบประมาณจัดการอบรมและศึกษาดูงานงบ 
น.ส.สุคนธา  วงษคําหาร ประมาณใชงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแคนเหนือ งบประมาณใชไปท้ังสิ้น 

429,350 บาท จํานวนผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 150 คน ในสวนของงบประมาณเพ่ือใช
จายตามโครงการศึกษาดูงานท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ท่ีตั้งไวจํานวน 200,000 บาท นั้น งบในสวนนี้ไมไดใชในการศึกษาดูงาน แตได
โอนงบประมาณเพ่ือใชเปนงบประมาณในการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือท้ัง 9 
หมูบาน 

  ในสวนของกิจกรรมท่ีทานนายกไดนําเสนอนั้นสามารถดําเนินการได แตปญหา
อยูท่ีวาจะดําเนินการชวงไหน  สําหรับการดําเนินการซอมแซมผิวจราจรนั้นโดยยางมะ
ตอยท่ีจะใชยังรอรับจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ซ่ึงจะมอบในวันท่ี 4 
พฤศจกิายน 2559 โดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจะสงมอบและรวมซอมแซม
ผิวถนน ตามโครงการทําดีเพ่ือพอ และพิธีสงมอบรถบรรทุก 6 ลอ ท่ีไดรับการถายโอน
จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จึงขอแจงทุกทานไดเตรียมความพรอมในเรื่อง
ของมวลชนท่ีจะเขารวมโครงการในวันดังกลาวดวย 

ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือท่ีไดชี้แจงตามประเด็นท่ีสมาชิกสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต ไดซักถาม 
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นายรัฐพล รอยดา ไดแจงตอสภาฯ เรื่องการขอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการในใบบอกบุญกฐิน  
ส.อบต. หมูท่ี 8 บานดอนหมากพริกลิ้นฟา ในวันท่ี 8-9 พฤศจกิายน 2559 

นายวสุรัตน ภาวะโคตร ไดขอบคุณผูบริหารท่ีไดเชิญชวนทุกทานรวมทําบุญกฐินบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6  
ส.อบต. ม.6 และขอเชิญทุกทานรวมเปนเจาภาพรวมกันในวันท่ี 29 ตุลาคม 2559  

นักจัดการงานท่ัวไปฯ ไดรายงานการติดตามและประสานงานท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
นายสุทิน  วรรณมูล จังหวัดขอนแกน เพ่ือติดตามงาน ดังนี้  

1. ดําเนินการข้ึนทะเบียนผูพิการเพ่ือยื่นทําบัตรคนพิการรายใหม จํานวน 4 
ราย ไดรับการอนุมัติจํานวน 3 ราย อีก 1 รายไมเขาหลักเกณฑ 

2. ติดตามการขอรับเงินสนับสนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากท่ีไดข้ึน
ทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิท่ีองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ จํานวน 17 
ราย ไดรับการอนุมัติและไดรับเงินสนับสนุนหลังคลอดบุตรแลว จํานวน 15 
ราย อีก 2 รายยังอยูในชวงดําเนินการ 

และขอประชาสัมพันธ สืบเนื่องจากในชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุรายใหมท่ีจะมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตองข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน ตั้งแตวันท่ี 1-30 พฤศจกิายน 2559 โดยเปนผูสูงอายุท่ีเกิด
กอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2500 หรือผูสูงอายุท่ียังไมไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือผูสูงอายุท่ี
ยายเขามาในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 ในสวนของผูพิการ
สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการไดตลอดท้ังป ซ่ึงหลังจากลงทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินในเดือนใดแลวก็จะไดรับเบี้ยยังชีพความพิการในเดือนถัดไป 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ ไดแจงความประสงคท่ีจะนําเครื่องจักรเปนรถตัก มาชวยในการตักหินคลุกท่ีจะใชในการ  
ส.อบต. ม.9  ซอมแซมถนนภายในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ โดยไมคิดคาแรง  
 
ประธานสภาฯ  ไดขอบคุณนายประสิทธิ์ กุลวงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ บาน  
นายสังวร  สุดโต โคกกลาง หมูท่ี 9 ท่ีใหการสนับสนุนรถตักเพ่ือเปนการทุนแรงในการซอมแซมผิวถนนใน

เขตพ้ืนท่ีพรอมท้ังไดขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และไดขอปด
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559 

 
 

ปดการประชุม  : เวลา ๑1.45  น. 
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       (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  28  เดือน ตุ ลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
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