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-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕60 
วันท่ี   29  กันยายน  ๒๕60  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

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

ผูมาประชุม 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. -ลา- 

๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ทองพูล โสภาลี 

๓ นายประพัทธ  ทีทา เลขานุการสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ประพัทธ ทีทา 

๔ นายสนั่น  เตโพธิ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ ๐๙.๓๐ น. สนั่น  เตโพธิ ์

๕ นางวนิดา  คําสอน 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    ๑7   คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน      1   คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 

๒ นายสุวรรณที  ไขมุกข รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 

๓ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 

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

๕ นางสุคนธา  วิชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สุคนธา  วงษคําหาร 

6 นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 

7 นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

8 นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 

9 นางสาวนิภาพร  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 09.30 น. นิภาพร  กาพล 

10 นางสาวศิริรัตน  ปตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09.30 น. ศิริรัตน  ปตตะเน 

๑1 นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. รุงรัตน  หมูเมืองสอง 

12 นางเสาวคล  แฝงพงศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ๐๙.๓๐ น. เสาวคล  แฝงพงศ 

13 นางรัตติยา  เชาวชื่น ผูชวยนักวิชาการศึกษา ๐๙.๓๐ น. รัตติยา  เชาวชื่น 

๑4 นางสิริกานต  มาลี ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.๓๐ น. สิริกานต  มาลี 

๑5 นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ชํานาญงาน ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 

16 นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. สุทิน  วรรณมูล 

17 นายทองสี  พรมจันทร ผูใหญบาน ม.6 ๐๙.๓๐ น. ทองส ี พรมจนัทร 

18 นางสุพจน  สายจันทร ผูใหญบาน ม.4 ๐๙.๓๐ น. สุพจน  สายจันทร 

19 นายทองใบ  กุลวงษ กํานักตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองใบ  กุลวงษ 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุม  นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภาระกิจ

เรงดวน  นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

จึงไดปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ท้ังนี้ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และได

นําสวดมนตไหวพระ  พรอม ดําเนินการ เปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลแคนเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2560 ตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

รองประธานสภาฯ      ไดแจงตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  เหตุท่ีประธานสภาฯ 
นายทองพูล  โสภาลี นายสังวร  สุดโต  ติดภารกิจเรงดวนเปนเหตุใหไมสามารถเขารวมการประชุมสภาฯ  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2560 .ในครั้งนี้ได  และไดมอบหมายรองประธาน 
สภาฯ นายทองพูล โสภาลี ปฏิบัติหนาท่ีแทน ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 หมวดท่ี 1 ขอ 17 ความวา รองประธานสภาทองถ่ินมีหนาท่ีชวย
ประธานสภาทองถ่ินในกิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของประธานสภาทองถ่ิน หรือ
ปฏิบัติการตามท่ีประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย ในกรณีไมมีประธานสภาทองถ่ิน 
หรือมีแตไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ให
รองประธานสภาทองถ่ินเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาทองถ่ิน โดยใหนําความ
ในขอ 26 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม กรณีสภาทองถ่ินใดมีรองประธานสภา
ทองถ่ินมากกวาหนึ่งคน ใหรองประธานสภาทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภา
ทองถ่ินตามลําดับ 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 และ 2 
ประจําป พ.ศ. 2560  

รองประธานสภาฯ         ตามท่ีงานกิจการสภาฯ ได สงหนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 

นายทองพูล  โสภาลี ประจําป พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
1 และ 2 ประจําป พ.ศ. 2560 เม่ือเดือน สงิหาคม 2560 ท่ีผานมา พรอม
หนังสือเชิญประชุมแลวนั้น ทานไดพิจารณาแลวมีสวนใดท่ีเห็นวาไมถูกตอง เชิญ
สมาชิกสภาฯ ไดเสนอทักทวงเพ่ือดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง  ในท่ีประชุมไม
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดทักทวงหรือแกไขเพ่ิมเติม จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 และ 2 ประจําป พ.ศ. 2560 โดยการยกมือ  

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 และ 2 
ประจําป พ.ศ. ๒๕60  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 16 เสียง                                                                      

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาคุภัณฑท่ีดินและ  
ส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก                         

รองประธานสภาฯ         ในระเบียบวาระท่ี  3  ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอญัตติตอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติกัน 
นายทองพูล  โสภาลี       เงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ียังมิไดกอ

หนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547   หมวด 5  
การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
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  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไข
ในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน 
หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเลิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเลิกจายแลว หากไมได
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

  ในสวนของรายละเอียดไดเชิญฝายคณะผูบริหารไดเสนอรายละเอียดตอ
สภาเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติกันเงินตอไป 

นายก อบต.  ไดเรียนตอประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือทุกทาน  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ ตามท่ีไดยื่นเสนอตอสภาพิจารณาอนุมัติกันเงินเงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตอง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้ังนี้รายละเอียดสถานะ
การเงิน และรายละเอียดงบประมาณโครงการท่ีจะขออนุมัติกันเงินไดมอบหมายให   
นางสุคนธา  วิชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เสนอตอสภา 

นางสุคนธา  วิชัย      ไดเสนอรายละเอียดสถานะเงินรายได รายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ปลัด อบต.     ประจําป  พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 28 กันยายน 2560  รายละเอียด ดังนี้  

ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ   รวมท้ังสิ้น  36,000,000.00   บาท 
- รายรับจริง           รวม   32,901,599.53   บาท 
- รายจายจริง           รวม   30,๕๒3,๑๖๑.31   บาท 
รายรับมากกวารายจาย ณ วันท่ี 2๗ กันยายน 2560      2,๓๗๘,๔๓๘.22   บาท  
รายละเอียดคงเหลือ (รายจายท่ีตองใช) 
- รายจายประจํา (1 เดือน)   รวม    3๘๒,373.00 บาท 
- รายการกันเงินอาหารเสริม (นม) สพฐ.  รวม    390,328.36 บาท 
- รายการกันเงินอาหารเสริม (นม) ศพด  รวม  79,430.08 บาท  
- รายการกันเงินคาครุภัณฑ (กองการศึกษา) รวม      38,000.00  บาท  
- รายการกันเงินโครงการกอสรางรั้วคอนกรีตท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

แคนเหนือ     รวม      99,000.00 บาท  
- รายการกันเงินคายางมะตอย   รวม     ๑๐๐,000.00 บาท  
- รายการกันเงินคาหินคลุก   รวม     ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท  
- รายการกันเงินปรับปรุงกําจัดวัชพืชและลอมรั้ว รวม      ๕0,000.00 บาท  
- รายการกันเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมไฟโซลาเซล  ๕0,000.00 บาท  
- รายการกันเงินโครงการปรับปรุง ศพด.  รวม     ๑๐๐,000.00 บาท  
เงินงบประมาณคงเหลือท่ีสามารถใชจายได                ๙8๙,๓๐๖.78   บาท 

  จากรายงานสถานะการเงิน ณ วันท่ี 28  กันยายน 2560 เงินงบประมาณ
คงเหนือท่ีสามารถใชจายได เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  871,499.78 บาท จึงขอเสนอ
ตอสภาพิจารณากันเงินรายจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 18 โครงการ 
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  885,000.00  บาท รายละเอียด ดังนี้ 
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1. โครงการปรับปรุงถนนจากบานพอธง หลาโยม – บานพอหา  จาบาล บานแคน
เหนือ หมูท่ี 1   จํานวนเงิน 151,000.00  บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนจากสี่แยกบานนายสนั่น เตโพธิ์ – บานนางสมจิตร       
ศิริสกลรุจ บานแคนเหนือ หมูท่ี 1 จํานวนเงิน   41,000.00  บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนจากบานนางบุญธรรม เพียลุย – บานนายพิชิตชัย  
สมบูรณ บานแคนเหนือ หมูท่ี 1 จํานวนเงิน   58,000.00  บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนดินจากสามแยกรานเอกชัย – บานนายทองลี ทิทา บาน
หนองคูณ หมูท่ี 3   จํานวนเงิน   34,000.00  บาท 

5. โครงปรับปรุงถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบานหนองคูณ ไปโคกขามปอม 
บานหนองคูณ หมูท่ี 3  จํานวนเงิน    30,000.00  บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายหนู สุดสะอาด – บาน
นายลี พรมวงษ บานหนองคูณ หมูท่ี 3 จํานวนเงิน   46,000.00  บาท 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอนิคม สุดใหญ – บาน   
นายคํา จาบาล และจากบานนางแป ขุมดวง – บานนายบุญถม สุดโลก บาน
หนองคูณ หมูท่ี 3   จํานวนเงิน   40,000.00  บาท 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสุวรรณที ไขมุกข – บาน
นางชนิสรณ แกนวงศ บานหวยชัน หมูท่ี 5 จํานวนเงิน   40,000.00  บาท 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานแมเตือนใจ สุดสะอาด – 
บานนายบุญมี สมีดี บานหวยชัน หมูท่ี 5 จํานวนเงิน   27,000.00  บาท 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสมร บุญสิงห – บานพอ 
ยู  สไบ บานหวยชัน หมูท่ี 5  จํานวนเงิน   26,000.00  บาท 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเชาวนาญ – บานพอบัว
เรียน  สุดเหลือ บานหวยชัน หมูท่ี 5 จํานวนเงิน   20,000.00  บาท 

12. โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบานแมกวด สุดรัก – นา นายบุญมี บาน  
หวยชัน หมูท่ี 5   จํานวนเงิน   29,000.00  บาท 

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางจินตนา จิตแสง – บาน 
นายทองเพชร แกวธนกิจ บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6   17,000.00  บาท 

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายกําธร ผิวใส – สามแยก
วัดบานโคกโก บานโคกโก หมูท่ี 7 จํานวนเงิน 167,000.00  บาท 

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายคําตา สมีนาง – บาน
นางเมรี สมีเพชร บานโคกโก หมูท่ี 7 จํานวนเงิน   42,000.00  บาท 

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางนอย ศรีนวล – บานนาง
วาสนา บุญรอด บานโคกกลาง หมูท่ี 9 จํานวนเงิน   41,000.00  บาท 

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเพ็ง ดวงโพธิ์พิมพ – 
บานนายไชยยา ไสวดี บานโคกกลาง หมูท่ี 9 จํานวนเงิน   23,000.00  บาท 

18. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําสายรอบหมูบานไปลําหวยวังเวินบานดอนหมาก
พริก หมูท่ี 2      จํานวนเงิน    53,000.00 บาท 

สรุป ขออนุมัติกันเงินตอสภา รวมจํานวน 18  โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น
885,000.00  บาท 
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ในสวนของโครงการอ่ืนๆ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดดําเนินการแลว และอยูใน
ข้ันตอนของการดําเนินไมวาจะเปน โครงการซอมแซมโซลาเซลล โครงการปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือ โครงการกอสรางรั้วท่ีทําการ อบต. โครงการ
จัดซ้ือยางมะตอย และโครงการจัดซ้ือวัสดุกอสรางหินคลุก  

รองประธานสภาฯ      ไดขอบคุณ ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ตามท่ีไดเสนอรายละเอียด  
นายทองพูล  โสภาลี    ตอท่ีประชุมสภาฯ และไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายเอ่ียม  วงษละคร  ไดเรียนทานประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน      
ส.อบต. หมูท่ี 8  ตําบลแคนเหนือ สอบถามถึงงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานของบานโคกโก หมูท่ี  

7 งบประมาณท้ังสิ้น 250,000.- บาท นั้น ในสวนของงบประมาณท่ีเหลือยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 167,000.- บาท ไมทราบวาดําเนินการในจุดใด จึงไดเรียนถาม 

รองประธานสภาฯ      เชิญผูอํานวยการกองชาง ตอบขอซักถาม  
นายทองพูล  โสภาลี     

นายปรญิญา พาละเอ็น ไดชี้แจงตอบขอสอบถามสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทานเอ่ียม
ผอ.กองชาง  วงษละคร  ตามท่ีไดสอบถาม รายละเอียดดังนี้ บานโคกโก หมูท่ี 7 ไดดําเนินการใน 

สวนของโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 31,000.- บาท 
และโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายกําธร ผิวใส – สามแยก
วัด บานโคก โก หมูท่ี 7 งบประมาณ 167,000.- บาท ตามท่ีไดขออนุมัติตอสภา

โอนมาตั้งเปนรายการใหม ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2560 ประชุมวันท่ี 25 สงิหาคม 2560  ในสวนท่ีเหลือก็เปนโครงการ
ขยายเขตไฟฟา งบประมาณตั้งไว 52,000.-  บาท 

รองประธานสภาฯ      เม่ือสภาฯ ไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม จึงไดขอมติท่ีตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน  
นายทองพูล โสภาลี    ตําบลแคนเหนือพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ  

ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไป จํานวน 18 โครงการ รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 885,000.- บาท 

มติท่ีประชุม       : มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงิน อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 16  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

รองประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  ประธานสภาฯ ไดอนุญาตใหสมาชิกสภาฯ คณะผู  
นายทองพูล โสภาลี ผูบริหาร พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมการประชุมสภา ท่ีมี

ขอราชการอ่ืน เสนอตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือทราบและพิจารณารวมกันทุกฝาย ดังนี้ 

นายก อบต.              ไดแจงตอสภาฯ เก่ียวกับการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ในปงบประมาณท่ีจะดําเนิน 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ         พ.ศ. 256๑ ซ่ึงเปนงบประมาณเฉพาะกิจเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมี

โครงการท่ีอยูในข้ันตอนของการสอบราคาแลว ๑ โครงการ คือ โครงการกอสราง
ถนน คสล. เสนบานหนองคูณ หมูท่ี ๓ ไปบานดอนหมากพริก หมูท่ี ๒ งบประมาณ
ท่ีไดรับ จํานวน ๑,๗๗๐,๐๐๐.- บาท ไดผูรับจางเรียบรอยแลวโดยยื่นเสนอดวยวิธี
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สอบราคา โดยไดราคาต่ําสุด จํานวน ๑,๐๖๐,๐๐๐.- บาท ซ่ึงราคาต่ํากวาราคา
กลางเกิน ๑๕% ซ่ึงก็ไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเปนท่ีเรียบรอยแลว โครงการท่ี 
๒ โครงการกอสรางปะปาหมูบาน บานลิ้นฟา หมูท่ี ๘  โครงการท่ี ๓ โครงการ
กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด โครงการท่ี ๔ โครงการถนนสายบานหวยชันไปบาน
วังยาว และโครงการท่ี ๕ โครงการถนนสายบานดอนหมากพริกไปบานโนนสวรรค 
ในสวนนี้เปนงบที่ไดประสานขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง นอกเหนือจาก
งบประมาณท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  

รองประธานสภาฯ ไดปลัดอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เพ่ิมเติมในสวนของ        
นายทองพูล โสภาลี       รายละเอียด  

นางสุคนธา  วิชัย      ไดชี้แจงเพ่ิมเติมในสวนของงบประมาณท่ีไดขออนุมัติกันเงินฯ ตามท่ีสภาไดมีมติ
ปลัด อบต.     อนุมัติแลวนั้น ตามอํานาจสภาฯ   ซ่ึงมีระยะเวลาในการดําเนินการโครงการตามท่ีได  

ขออนุมัติตอสภาฯ ภายในระยะเวลา ๑ ป ตอจากนี้ ในสวนของโครงการท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากสวนกลางตามท่ีทานนายกไดชี้แจงไปแลวนั้น ณ ปจจุบันไดดําเนินการ

จัดทําสัญญากับผูรับจาง โดยมีวงเงินงบประมาณดําเนินการจํานวน  ๑,๐๖๐,๐๐๐.- 

บาท โดยแยกเปนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง เปนเงิน

งบประมาณจํานวน  ๕๓๐,๐๐๐.- บาท  เปนงบประมาณท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลแคนเหนือสมทบ จํานวนเงินงบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐.- บาท ตามท่ีไดขออนุมัติ

จายขาดเงินสะสมแลวนั้น จํานวนเงินท่ีจะนํามาใชจริงก็จะลดลงจากจํานวนเงินท่ีได

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจากสะภาฯ ดังนั้นเงิน งบประมาณ (เงินจายขาดเงิน

สะสม) ในสวนท่ีเหลือจายจากโครงการก็จะตกเขาเปนเงินสะสมเหมือนเดิม 

นายก อบต.              ไดเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ ในสวนของงบประมาณท่ี อบต. จายขาดเงินสะสมสมทบ 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ        เหลือจายจากโครงการดังกลาวนั้น ทางสภามีโครงการท่ีจะดําเนินการใหมหรือไมหรือ 
                            มีขอเสนอแนะเพ่ือดําเนินการอยางไร จึงไดนําเรียนตอสภาฯ 

นางสุคนธา  วิชัย      ไดชี้แจงเพ่ิมเติม และเขาใจในเจตนาของทานนายกฯ ในการดําเนินการโครงการจาก
ปลัด อบต.                 เงินงบประมาณที่เหลือจาย (เงินจายขาดเงินสะสม) หากมีความจําเปนตองใชจายเงิน 

สะสมเหลือจายดังกลาวนั้น ตองดําเนินการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตอสภาฯ 
ใหม เพราะตองตรวจสอบสถานะการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือ ณ ปจจุบันมีเงินสะสมเหลืออยูเทาไหร ซ่ึงจําเปนตองดําเนินการทําเรื่องขอ
อนุมัติตอสภาฯ หากมีความจําเปนตองใช  จึงไดแจงตอสภาฯ  และไดแจงเรียนเชิญ
สภาฯ รวมตอนรับรองปลัด อบต. ท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ี อบต.แคนเหนือ ในวัน
ศุกรท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คือ นางลัดดาวัลย  ขําศิริเจริญสุข ยายมาจาก อบต.   
หวยแก อําเภอชนบท ท้ังนี้ขอเชิญตอนรับและรับประทานอาหารรวมกัน  และใน
วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เชนเดียวกัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือ จะรวมรับ
การสนับสนุนหมวกจาก สํานักงาน สสส. จํานวน ๘๖ ใบ จึงขอเรียนเชิญคณะ
ผูบริหาร สามาชิกสภาฯ รวมรับมอบท่ีโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบานไผ  
 



8 
 

นายก อบต.               ไดเรียนปรึกษาและหาแนวทางดําเนินการตอสภาฯ  จากกรณีเงินจายขาดเงินสะสม  
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ         ดังกลาว เม่ือเทียบกับเงินงบลงทุนท่ีสภาอนุมัติและไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง หากมี 

เงินงบประมาณเหลือจาย ผูบริหารสามารถโอนงบประมาณไปทําโครงการใน
ประเภทเดียวกันไดเลย ดังนั้นในเม่ือเงินจายขาดเงินสะสมท่ีสภาฯ ไดอนุมัติแลวมี
เงินเหลือจาย ก็นาท่ีจํานําไปดําเนินการโครงการใหมได จึงนําเรียนปรึกษาเพ่ือหา
แนวทางดําเนินการเพ่ือใหถูกตองตามขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

รองประธานสภาฯ ไดเชิญทานสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอราชการไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ 
นายทองพูล โสภาลี         

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ไดเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ๓ เรื่องดวยกัน ดังนี้ 
ส.อบต. ม.6                ๑. ขอแสดงความยินดี และขอบคุณทานนายกฯ ท่ีไดแจงขาวดีท่ีไดอยูตอจนกวา  

จะมีกําหนดการใหเลือกตั้ง 
๒. เรื่องการบํารุงซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรของตําบลแคนเหนือ บานหนอง   

เจาเมือง หมูท่ี ๖ ตรงจุดหนองเจาเมือง – หนองหญาแดง และหลายจุดท่ีสัญจร
ลําบาก จึงอยากขอความอนุเคราะหงบประมาณเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนผูใชเสนทาง 

๓. เรื่องเงินงบประมาณเหลือจาย (เงินจายขาดเงินสะสม) ตามท่ีทานนายกฯ 
ทานปลัดไดนําเรียนชี้แจงตอสภาฯ นั้น หากพิจารณาตามขอระเบียบกฎหมายแลว
สามารถนํามาดําเนินการได ก็ขอเสนอใหดําเนินการในจุดเดียวท่ีประสบปญหาคือ
แยกทางเขาบานแคนเหนือ แตหากจะพิจารณาดําเนินการในหลายจุดหลาย
โครงการก็จะขอเสนอพิจารณาในสวนของบานหนองเจาเมือง หมูท่ี ๖ ดวย 

นายรัฐพล  รอยดา ไดเรียนตอสภาฯ หากเงินเหลือจาย (จายขาดเงินสะสม) สามารถจํามาดําเนินการได         
ส.อบต. ม.๘  ขอเสนอใหนํามาลงท่ีสวนกลาง คือนํามาปรับปรุงหองประชุมสภาฯ ในสวนของบาน  

ลิ้นฟา หมูท่ี ๘ ปจจุบันไดเจอปญหาน้ําทวมขังทางเขาหมูบานไมสามารถระบายได 
สงกลิ่นเหม็น จึงขอนําเรียนตอสภาผานไปยังผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

นายเอ่ียม  วงษละคร ไดเรียนตอสภาฯ เรื่องการของบประมาณซอมแซมถนนทางการเกษตร ในชวงท่ี    
ส.อบต. ม.7               มาเหตุพายุฝนทําใหถนนหลายสายในเขตพ้ืนท่ีไดรับความเสียหาย รวมท้ังพ้ืนท่ีบาน 

โคกโก หมูท่ี ๗ ดวย การดําเนินการซอมบํารุงไมอยากใหเปนการปรับเกรดอยาง
เดียว อยากใหพิจารณาถมดินในสวนท่ีถนนขาด ถนนถูกกัดเซาะ หรือหากเปนไปได
ก็ใชหินคลุกในการซอมแซม                               

นายประสิทธิ์  กุลวงษ ไดเสนอสนับสนุนตามท่ีนายเอ่ียม วงษละคร ส.อบต. หมูท่ี ๗ เสนอตอสภาฯ        
ส.อบต. ม.๙   

รองประธานสภาฯ ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องเรียนตอสภาฯ จึงไดเชิญคณะผูบริหาร ชี้แจง นาย
ทองพูล โสภาลี        ขอเสนอและขอซักถามตอสภาฯ  

นายก อบต.               ไดชี้แจงทําความเขาใจและตอบขอซักถาม ดังนี้ 
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ              เรื่องงบประมาณท่ีใชในการซอมแซม บํารุงรักษา และงบท่ีใชในการดําเนิน 

กอสรางนั้นมีความแตกตางกัน ซ่ึงงบซอมแซมท่ีใชในการดําเนินการนั้นมีมากกวา 
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 งบประมาณกอสราง ถาหากนําไปสรางใหมก็สามารถท่ีจะทําไดแตดวยสถานะทาง
การเงินเราไมมีเงินเพียงพอท่ีจะดําเนินการได จึงทําไดโดยการซอมแซมซ่ึงสภาพก็
ยอมไมม่ันคงเหมือนการดําเนินการกอสรางใหม  เม่ือมีฝนตกก็ทําใหเกิดการกัดเซาะ
ซํ้าอีก  ในสวนของงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด เพ่ือซอมแซมถนน
ดินเพ่ือการเกษตรก็ไดรับการอนุมัติเพ่ือดําเนินการแลว จํานวน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท 
ผูรับจางยังไมสามารถท่ีจะเขาดําเนินการไดเนื่องจากชวงนี้มีพายุฝน  พรอมกันนี้
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือก็ไดดําเนินการสั่งหินคลุก ยางมะตอย สําหรับ
ใชดําเนินการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดสั่งการใหกองชางขอกําลัง อปพร. ชวยและ
ขอฝากสมาชิกสภาในพ้ืนท่ีดําเนินการรวมดวย 

  สําหรับปญหาน้ําทวมขังทางเขาหมูบานบานลิ้นฟา หมูท่ี ๘ ถือไดวาพ่ึงได
เจอกับสภาพปญหานี้ ซ่ึงหมูบานอ่ืนๆ ก็ไดประสบปญหานี้มานานแลวก็มี จากการ
ลงตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีพบวาไมมีทางระบายน้ําออกเนื่องจากสภาพถนนต่ํากวา
พ้ืนท่ีรอบๆ การแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองเจาะถนนเพ่ือวางทอลงท่ีนา ซ่ึงก็
ตองเจรจากับเจาของท่ีวาจะยินยอมหรือไม  การแกไขปญหานี้ของบานโคกโก หมูท่ี 
๗ และบานโคกกลาง หมูท่ี ๙ ก็ตองดําเนินการเชนเดียวกัน 

  ท้ังนี้ไดแจงตอท่ีประชุมสภาฯ เก่ียวกับการดําเนินการบริหารจัดการขยะ 
(วาระแหงชาติ) ซ่ึงเปนการดําเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไปสูการ
ปฏิบัติและเปนประโยชนตอพ้ืนท่ี  ในสวนของกองทุนธนาคารขยะฌาปณกิจชุมชน 
เปนการดําเนินงานเพ่ือเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันของพ่ีนองประชาชนชาว
ตําบลแคนเหนือ สมาชิกทานใดท่ียังไมไดสมัครเขารวมโครงการก็ขอเชิญทุกทานได
สมัครรวมโครงการรวมกัน อีกท้ังกองทุนวันละบาทก็เชนเดียวกัน และฝาก
ขอขอบคุณผานสมาชิกสภาฯ ไปทุกหมูบานท่ีใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด
กองทุนตางๆ  

  ทายนี้นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดแจงเม่ือวันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๐ กองทุนธนาคารขยะฌาปณกิจชุมชนตําบลแคนเหนือ ไดรับโล การ
บริหารจัดการขยะ (กองทุนตนแบบ) เปนแหลงศึกษาเรียนรู ดูงาน ซ่ึงเปนผลจาก
การรวมแรงรวมใจกันผลักดัน และดําเนินการกอใหเกิดผลสําเร็จภายในระยะเวลา 
๙๐ วัน จึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมอีกครั้ง 

รองประธานสภาฯ ไดเชิญผูมีขอเสนอตอท่ีประชุมสภาฯ อีกครั้ง 
นายทองพูล โสภาลี         

นางสุคนธา  วิชัย      ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ โดยการขอสรุปกรณีเงินจายขาดเงินสะสมเหลือจาย
ปลัด อบต.                ไมสามารถท่ีจะนํามาใชจายไดตองตกเขาเปนเงินสะสมตอไปหากตองใชตองขออํานาจ 

สภาฯ พิจารณาจายขาดเงินสะสมในคราวตอไป 

นายสุทิน  วรรณมูล ไดขออนุญาตนําเรียนตอสภาฯ ผานไปยังผูบริหารเรื่องการดําเนินการออกรับยื่น  
นักจัดการงานท่ัวไปฯ แสดงตนของผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ นองพ้ืนท่ีท้ัง ๙ หมูบาน ซ่ึงไดดําเนินการแลว  

เสร็จโดยรวมประมาณ ๙๕% ของผูมีสิทธิ ในสวนท่ีเหลือก็จะประสานติดตามผานไป
ยังทานสมาชิกสภาฯ ทุกหมูบาน ซ่ึงในปงบประมาณท่ีผานมาไดรับยื่นแสดงตนใน
เดือนตุลาคมพรอมจายเบี้ยยังชีพ ทําใหเกิดปญหาเอกสารไมครบถวนไมสามารถ
ตรวจสอบได การดําเนินการในปนี้เพ่ือเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในปท่ีผานมา 
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หลังจากดําเนินการตรวจสอบเอกสารเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็จะไดจัดทําประกาศการ
ตรวจสอบสถานภาพของผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และจะไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพฯ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ภายใน
กําหนดระยะเวลาของขอระเบียบกฎหมายตอไป 

นางสุคนธา  วิชัย      ไดขออนุญาตเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการรับเบี้ยยังชีพฯ ในกรณีผูสูงอายุท่ี  
ปลัด อบต.                มีปญหา  ประเด็นแรก  กรณีผูสูงอายุตกหลนไมไดขอยื่นลงทะเบียนในชวงเดือน พ.ย.   

 ของทุกป เพ่ือเปนการรักษาสิทธิอันพึงไดรับตองยื่นใหทันภายในหวงระยะเวลาท่ี
กําหนด หากตกหลนในปท่ีผานมาสามารถท่ีจะลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน ของ
ปนี้ได ประเด็นท่ี ๒ กรณียายท่ีอยูของผูสูงอายุ หรือผูพิการ ตองแจงให อบต.แคน
เหนือทราบ และตองดําเนินการไปยื่นขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ณ ท่ี 
อบต.แหงใหมท่ียายไปเพ่ือขอรับสิทธิในปงบประมาณถัดไปของผูสูงอายุ  สวนผู
พิการตองแจงลงทะเบียน ณ ท่ี อบต.แหงใหมในเดือนถัดไปนับจากเดือนท่ียืนแจงขอ
ลงทะเบยีน 

นายสุทิน  วรรณมูล ไดขออนุญาตนําเรียนตอสภาฯ เพ่ิมเติมเรื่องการยื่นขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุรายใหม  
นักจัดการงานท่ัวไปฯ ซ่ึงไดมีระเบียบแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑการดําเนินการข้ึนทะเบียนจากเดิม  

รับข้ึนทะเบียนในเดือน พฤศจิกายนของทุกปนั้น ระเบียบใหมไดมีการแกไขให
ผูสูงอายุสามารถยื่นขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ไดตั้งแตเดือน มกราคม – พฤศจกิายน 
ของทุกป ในสวนนี้ตองรอหนังสือซักซอมการดําเนินเพ่ือดําเนินการ ในสวนผูสูงอายุ
ท่ีไมไดข้ึนทะเบียนในปงบประมาณท่ีผานมาก็สามารถยื่นขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับ
สิทธิในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดเลย   สําหรับผูพิการยังยึดระเบียบเดิมยื่นขอ
ข้ึนทะเบียนในเดือนใดก็จะไดรับสิทธิในเดือนถัดไป 

ท่ีประชุมสภาฯ  : รับทราบ 

ประธานสภาฯ          เม่ือไมมีสมาขิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   ฝายบริหาร  พนักงานเจาหนาท่ี     

นายสังวร สุดโต          และผูเขารวมการประชุมสภาทานใดเสนอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระอ่ืนๆ   จึงไดสรุป 
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๑ ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซ่ึงมีท้ังหมด  ๔ 

วาระ ดังนี้ 
 วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (ท่ีประชุมรับทราบ) 
 วาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 

และครัง้ท่ี  ๒ ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปน
เอกฉันท)  
 วาระท่ี  ๓  เรื่องพิจารณา  อนุมัติกันเงินงบประมาณ  กรณีท่ีมีรายจายหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไป  จํานวน  ๑๘  โครงการ  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น   ๘๘๕,๐๐๐.-  บาท   

(สภามีมติพิจารณาเห็นชอบอนุมัติกันเงิน อยางเปนเอกฉันท) 
 วาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  ท่ีประชุมไดเสนอปรึกษาหารือขอราชการ  และแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ีรวมกัน 
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รองประธานสภาปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาไดพิจารณาแลว การประชุมไดดําเนินการ
ครบตามระเบียบวาระการประชุม และถึงเวลาสมควรจึงไดขอปดการประชุมสภาฯ 

ปดการประชุม เวลา   ๑๒.๑5  น. 

 

                               (ลงชื่อ)           ประพัทธ  ทีทา               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)            อุทัย  บางปา                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)           วนิดา  คําสอน              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นางวนิดา  คําสอน) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)          เอ่ียม  วงษละคร           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                (ลงชื่อ)              สังวร  สุดโต            ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที่   2๙   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
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