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                                              -สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕60 
วันท่ี   25  สิงหาคม  ๒๕60  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  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. -ลา- 

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. -ลา- 

๑๘ นายสมควร  พืชผักหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ ๐๙.๓๐ น. สมควร  พืชผักหวาน 

 

ผูมาประชุม  จํานวน    ๑6   คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน      2   คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต. ๐๙.๓๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 

๒ นายสุวรรณที  ไขมุกข รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 

๓ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 

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

๕ นางสุคนธา  วิชัย ปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สุคนธา  วิชัย 

6 นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 

7 นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร   บุรี 

8 นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักงานปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

9 นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 

10 นางสาวนิภาพร  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 09.30 น. นิภาพร  กาพล 

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 

     
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุม  นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และไดนําสวดมนตไหว

พระ  พรอมดําเนินการเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ สมัย

สามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2560 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ      - ไมมี – 
นายสังวร  สุดโต  

ท่ีประชุม  : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

ประธานสภาฯ          - ไมมีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากเปนการประชุมตอเนื่อง - 
นายสังวร สุดโต        
   

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง  พิจารณา (ราง) ขอบัญญัต ิงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

                            3.1  วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ                 ในระเบียบวาระท่ี 2 เปนข้ันตอนของการแปรญัตติ ( วาระท่ี 2 ) หลังจากท่ีฝาย 
นายสังวร สุดโต        บริหารไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 1 

ผานทางสภาฯ แลงนั้น และไดผานข้ันตอนการรับหลักการ (วาระท่ี 1) และสภาฯ 
ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติไปเรียบรอยแลว จึงขอเรียน
คณะกรรมการการแปรญัตติขอบัญญัติ แจงผลตอสภาฯ  

นายรัฐพล  รอยดา  เรียนทานประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน      
ส.อบต. หมูท่ี 8  ตําบลแคนเหนือทุกทาน  กระผม นายรัฐพล  รอยดา  ประธานคณะกรรมการแปร  

ญัตติแปรญัตติขอบัญญัติ ขอแถลงการณการแปรญัตติตอสภาฯ ดังนี้  
      ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ  พรอมท้ังไดกําหนดรับเรื่องขอแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 256 1 จํานวน 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 16 สงิหาคม 25 60 เวลา 
08.00. – 16.30 น วันท่ี 17 สงิหาคม 25 60 เวลา 08.00 – 16.30 น. และ
วันท่ี 18  สงิหาคม 25 60 รวมแลวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ในการรับคําเสนอขอ
แปรญัตติขอบัญญัติ ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผูบริหารทานใดมาขอยื่น
เสนอขอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 256 1 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตอยางใด ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงไดประชุม
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ในวันท่ี 21 
สงิหาคม 25 60 แลว ซ่ึงไมมีการแปรญัตติรายการใดๆ ใน (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 มีมติเห็นควรคงรางเดิม  

ประธานสภาฯ      ไดขอบคุณ ทานรัฐพล  รอยดา  ประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ ท่ีไดแถลงผล  

นายสังวร สุดโต    ตอท่ีประชุมสภาฯ และตามสําเนารายงานการประชุมของ คณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖ 1 ท่ีไดแจงตอสมาชิก

สภาฯ และคณะผูบริหารแลวนั้น ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 256 1 ไดประมาณการ

รายรับท้ังสิ้น 3 7,300,000.- บาท และประมาณการรายจาย รวมท้ังสิ้น 

37,300,000.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 
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ดานบริหารงานท่ัวไป      รวมทั้งสิ้น  13,153,122.-    บาท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม  12,051,512.-    บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม    1,101,610.-    บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม     รวมท้ังสิ้น  14,107,911.-    บาท  
- แผนงานการศึกษา    รวม    6,096,016.- บาท 
- แผนงานสาธารณสุข    รวม     542,440.- บาท 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห   รวม  334,000.- บาท  
- แผนงานเคหะและชุมชน   รวม    5,995,455.-  บาท  
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  รวม      450,000.- บาท  
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม      690,000.- บาท  
ดานการเศรษฐกิจ                รวมทั้งสิ้น      240,000.-     บาท 
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  รวม  - บาท 
- แผนงานการเกษตร    รวม  2 40,000.-  บาท  
- แผนงานพาณิชย    รวม  - บาท 
ดานการดําเนินงานอ่ืน      รวมท้ังสิ้น   9,798,967..-     บาท 
- แผนงานงบกลาง     รวม   9, 798,967.-  บาท  
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น          รวมทั้งสิ้น 3 7,300,000.-     บาท  

     เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 256 1 จึงเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 1 เพ่ือใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ จักไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ในสวนของงบประมาณเพ่ือใชในการลงทุน (ดานโครงสรางพ้ืนฐาน) จํานวน 9 
หมูบาน รวม ๒0 โครงการ  รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 2,575,000.- บาท ตาม
รายละเอียดในรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 256 1    
ท่ีสภาฯ ไดรับทราบและไดมีมติรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ตั้งแตวาระ
แรกในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 
15 สงิหาคม 2560   สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป 2560 ซ่ึงในวันนี้ ในวาระท่ี 2 (ชั้นแปร
ญัตติ ) จะเปนการแปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป พ.ศ. 256 1  
ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ ไดแถลงผลตอสภาฯ ไดทราบแลวนั้น ปรากฏ
วาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแตอยางใด และไดมีมติเห็นควร
คงรางเดิม 

 
ประธานสภาฯ      ไดขอมติท่ีตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทองถ่ิน (วาระท่ี 2 ข้ันแปร 
นายสังวร สุดโต    ญัตติ) ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม       : มีมติเห็นชอบ ผานข้ันแปรญัตติ อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 14 เสียง 
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3.2  วาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ 

ประธานสภาฯ      ไดแจงตอสภาฯ เม่ือสภาฯ ไดผาน วาระท่ี 2 ชั้นแปรญัญติ เปนท่ีเรียบรอยแลว 
นายสังวร สุดโต ซ่ึงถือไดวาผานการข้ันตอนการอภิปรายมาแลว ดังนั้นใน ชั้นนี้จะไมมีการอภิปราย  

ใดๆ ในวาระท่ี 3 ชั้นตราเปนขอบัญญัติ โดยสภาฯเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  จึงไดขอมติตอท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือในข้ันตราเปนขอบัญญัติฯ ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม       : มีมติเห็นชอบใหความเห็นชอบตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
   2561 อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 15  เสียง 

ประธานสภาฯ     เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ไดมีมติเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณ 
นายสังวร สุดโต   รายจาย ประจําป พ.ศ. 25 61  ตามรางเดิมท่ีสภาฯ รับรางไปแลวโดยไมมีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  ดังนั้นจึงถือวาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 25 61 นี้ ไดเสนอผานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลฯ เรียบรอยสมบูรณ ครบท้ัง 3 วาระ  ในการนี้ประธานสภาฯไดกลาว
ขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทานท่ีไดรวมกันพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561  และไดมีมติใหตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณ และจักไดดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง พิจารณา 
4.1 เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาโอนงบประมาณและ
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ        ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณและ  
นายสังวร สุดโต           เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน  

3 รายการ  พรอมไดเชิญฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดตอสภาฯ 

นายก อบต.  ไดเรียนตอประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือทุก  
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ ทาน ตามท่ีไดยื่นเสนอขออนุมัติตอสภาฯ เพ่ือพิจาณาอนุมัติโอนงบประมาณและ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560    
  ซ่ึงเปนการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 
และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน จํานวน 3  รายการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ  จํานวน
งบประมาณตั้งไว  100,000.- บาท 

2. รายการคาจัดซ้ือโตะอนุบาล จํานวน 4 ชุด  จํานวนงบประมาณตั้งไว 
12,000.- บาท  

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหลังอาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
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ในสวนของรายละเอียดท่ีจะเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติจักไดให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดเสนอตอสภาฯ 

ประธานสภาฯ        ไดเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดเสนอรายละเอียดตอสภาฯ  
นายสังวร สุดโต      สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอไปแลว  

ปลัด อบต.          ในสวนของรายละเอียดท่ีเสนอขออนุมัติตอสภาฯ เพ่ือพิจาณาอนุมัติโอนงบประมาณ 
นางสุคนธา  วิชัย และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 

รายละเอียดดังนี้ 
รายการท่ี 1 ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
เดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  แผนงานการศึกษา (หนา 11) งาน

บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ  จํานวน
งบประมาณ 100,000.- บาท 

- เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ โดยก้ันหองภายในชนิด
ผนังแบบโครงเคราอลูมิเนียมกระจก และประตูบานเลื่อน จํานวน 1 บาน ขนาด
พ้ืนท่ีผนัง ยาว 8.00 เมตร สูง 3.20 เมตร จํานวน 1 แหง หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 25.60 ตารางเมตร และติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง จํานวน 13 ชุด และ
เหล็กดัดประตู จํานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ  จํานวน
งบประมาณ 100,000.- บาท 

- เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ โดยจุดท่ี 1 ก้ันหอง
ภายในชนิดผนังแบบโครงเคราอลูมิเนียม ผนังดานลางเปนลูกฟูกอลูมิเนียม และ
สวนบนเปนโครงเคราอลูมิเนียมพรอมกระจก ขนาดพ้ืนท่ีผนัง ยาว 8.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร พรอมประตูบานเลือน 2 บาน และจุดท่ี 2 ก้ันหองภายในผนังแบบ
โครงเคราอลูมิเนียม ผนังดานลางเปนลูกฟูกอลูมิเนียม และสวนบนเปนโครงเครา
อลูมิเนียมพรอมกระจก ขนาดพ้ืนท่ีผนังยาว 5.80 เมตร สูง 3 เมตร หรือรวมมีพ้ืนท่ี
ก้ันหองผนังท้ังสิ้นไมนอยกวา 41.40 ตารางเมตร แตะติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและ
ประตู รวมจํานวน 14 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  

รายการท่ี 2 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
เดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  แผนงานการศึกษา (หนา 12) งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑการศึกษา  
1. คาจัดซ้ือโตะอนุบาล  จํานวนงบประมาณ  12,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอนุบาล ขนาด 60 x 120 x 55 เซนติเมตร 

พรอมเกาอ้ีจํานวน 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,000.- บาท 



7 
 

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  แผนงานการศึกษา 
(หนา 12) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ
การศึกษา  

1. จัดซ้ือโตะอนุบาล  จํานวนงบประมาณ  12,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอนุบาล ขนาดไมนอยกวา 60 x 120 x 50 

เซนติเมตร พรอมเกาอ้ีจํานวน 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 4,500.- บาท 
ขอโอนงบประมาณรายจาย 
โอนลด  แผนงานการศึกษา (หนา 9) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินประจําตําแหนง  
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป ใหแกผูอํานวยการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 3,500.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน    
     ตั้งไว   จํานวน  42,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  41,887.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน    6,000.-  บาท 
โอนเพ่ิม   แผนงานการศึกษา (หนา 12) งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑการศึกษา ประเภทคาจัดซ้ือโตะอนุบาล 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอนุบาล ขนาดไมนอยกวา 60 x 120 x 50 

เซนติเมตร พรอมเกาอ้ีจํานวน 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 4,500.- บาท 
     ตั้งไว   จํานวน   12,000.-  บาท 
  ขอโอนเพ่ิม  จํานวน     6,000.-  บาท 
  รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน   18,000.-  บาท 

รายการท่ี 3 ขอโอนงบประมาณไปตั้งเปนรายการใหม 
โอนลด 
เดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560  
1. แผนงานการเกษตร (หนา 25) งานอนุรักษแหลงน้ําและปา งบ

ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  

1) โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะตําบลแคนเหนือ   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะตําบล

แคนเหนือ 
     ตั้งไว   จํานวน  50,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  50,000.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน  50,000.-  บาท 

2. แผนงานการศึกษา (หนา 12) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  

1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.แคนเหนือ เชน กิจกรรมวันแม วันพอ วันไหวครูและอ่ืน ฯลฯ 
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     ตั้งไว   จํานวน  30,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  30,000.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน  30,000.-  บาท 

3. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หนา 25) งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  

1) คาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 
- เพ่ือเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง

ฯลฯ 
     ตั้งไว   จํานวน  50,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  16,600.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน  15,000.-  บาท 
รวมงบประมาณท่ีขอโอนลดท้ังสิ้น  95,000.-  บาท 
 
ขอโอนงบประมาณรายจาย 
โอนมาตั้งเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชมุชน งบลงทุน  
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหลังอาคารปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหลังอาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ โดยถมดินพรอมเกรดเกลี่ย
เรียบ ขนาดพ้ืนท่ีกวาง 20.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.60 เมตร 
บริเวณดินถม 832.00 ลูกบาศกเมตร 

     ตั้งไว   จํานวน            -  บาท 
  ขอโอนเพ่ิมท้ังสิ้น จํานวน  95,000.-  บาท 

ประธานสภาฯ        ไดเชิญฝายสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอตอสภาฯ  
นายสังวร สุดโต      เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณราย 

จายประจําป พ.ศ. 2560  

นายทองพูล  โสภาลี ไดเรียนสอบถามผานทางสภาฯ ไปยังฝายบริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือโตะอนุบาลท่ีได       
รองประธานสภาฯ  เสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและขอโอนงบประมาณราย  

จายเพ่ิมจํานวน 6,000.- บาท เพ่ือจัดซ้ือจํานวน 4 ชุดในปงบประมาณ 2560 
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไดตั้งงบประมาณจัดซ้ือโตะอนุบาลไวอีก 
จํานวน 10 ชุด จึงอยากเรียนถามวาทําไมไมรอจัดซ้ือพรอมกันเลย และทําไมตอง
จัดซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 

ประธานสภาฯ        ไดเชิญฝายสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอตอสภาฯ  
นายสังวร สุดโต      เพ่ือพิจารณาฯ เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามเพ่ิมเติมจึงไดเชิญฝายบริหารไดตอบ

ขอซักถาม  
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นายก อบต.  ไดตอบขอซักถามตอสภาฯ  ประเด็นการจัดซ้ือโตะอนุบาล ตามท่ี นายทองพูล โสภาลี 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         รองปลัดทานสภาฯ   ไดเรียนถามนั้น สืบเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือ 

อยูระหวางการดําเนินการเสริมสรางพัฒนาสมรรถนะหลายๆ ดาน ในการใหบริการ
กับบุตรหลานเปนการเตรียมความพรอมสูวัยเรียน อีกท้ังจํานวนเด็กเล็กมีจํานวนท่ี
เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ป จึงตองมีการเตรียมความพรอมในการรองรับและพรอมสําหรับการ
ใชงาน จึงมีความจําเปนในการจัดซ้ือโตะอนุบาลสําหรับเด็ก แตดวยเหตุของราคามี
การปรับเพ่ิมตามราคาของทองตลาดงบประมาณท่ีไดจัดตั้งไวในขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 จึงไมเพียงพอสําหรับการจัดซ้ือในครั้งนี้ จึงไดขอ
อนุมัติตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย พรอม
ท้ังขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเพ่ิม ตามท่ีไดเสนอตอสภาฯ พิจารณาแลวนั้น 

ปลัด อบต.   ไดขออนุญาตตอสภาฯ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งงบประมาณใน                         
นางสุคนธา  วิชัย  การจัดซ้ือโตะอนุบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีไดเสนอขออนุมัติตอสภาฯ  

เพ่ือพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย และขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายนั้น เปนการจัดซ้ือโตะอนุบาลสําหรับนั่งเรียนเพ่ือเสริมทักษะ
และพัฒนาการของเด็ก ในสวนของการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 
นั้น เปนการขอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือขอจัดซ้ือโตะอนุบาลเหมือนกัน แตเปนโตะ
ทานอาหารสําหรับเด็ก พรอมเกาอ้ีแบบยาว 2 ตัว จํานวน 10 ชุดๆ ละ 2,200.- 
บาท เปนเงินจํานวน 22,000.- บาท 

ประธานสภาฯ        ไดเชิญสภาฯ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ผลปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด  
นายสังวร สุดโต      สอบถามเพ่ิมเติม  จึงไดขอมติตอสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณและ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวย
การยกมือ ดังนี้ 

รายการท่ี 1  ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย แผนงาน
การศึกษา (หนา 11) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ  จํานวนงบประมาณ 100,000.- บาท  

- เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ โดยจุดท่ี 1 ก้ันหอง
ภายในชนิดผนังแบบโครงเคราอลูมิเนียม ผนังดานลางเปนลูกฟูกอลูมิเนียม และ
สวนบนเปนโครงเคราอลูมิเนียมพรอมกระจก ขนาดพ้ืนท่ีผนัง ยาว 8.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร พรอมประตูบานเลือน 2 บาน และจุดท่ี 2 ก้ันหองภายในผนังแบบ
โครงเคราอลูมิเนียม ผนังดานลางเปนลูกฟูกอลูมิเนียม และสวนบนเปนโครงเครา
อลูมิเนียมพรอมกระจก ขนาดพ้ืนท่ีผนังยาว 5.80 เมตร สูง 3 เมตร หรือรวมมีพ้ืนท่ี
ก้ันหองผนังท้ังสิ้นไมนอยกวา 41.40 ตารางเมตร แตะติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและ
ประตู รวมจํานวน 14 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  

มติท่ีประชุม      : มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1 5  
เสียง 
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ประธานสภาฯ             รายการท่ี 2 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ       
นายสังวร  สุดโต        งบประมาณรายจาย แผนงานการศึกษา (หนา 12) งานระดับกอนวัยเรียนและ 
                            ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะอนุบาล  จํานวน  

งบประมาณ  12,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอนุบาล ขนาดไมนอยกวา 60 x 120 x 55 

เซนติเมตร พรอมเกาอ้ีจํานวน 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 4,500.- บาท 
ขอโอนงบประมาณรายจาย 
โอนลด  แผนงานการศึกษา (หนา 9) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินประจําตําแหนง  
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป ใหแกผูอํานวยการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 3,500.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน    
     ตั้งไว   จํานวน  42,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  41,887.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน    6,000.-  บาท 
โอนเพ่ิม   แผนงานการศึกษา (หนา 12) งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑการศึกษา ประเภทคาจัดซ้ือโตะอนุบาล 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอนุบาล ขนาดไมนอยกวา 60 x 120 x 55 

เซนติเมตร พรอมเกาอ้ีจํานวน 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 4,500.- บาท 
     ตั้งไว   จํานวน   12,000.-  บาท 
  ขอโอนเพ่ิม  จํานวน     6,000.-  บาท 
  รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน   18,000.-  บาท 

มติท่ีประชุม      : มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1 5   
เสียง 

ประธานสภาฯ            รายการท่ี 3 ขอโอนงบประมาณไปตั้งเปนรายการใหม 
นายสังวร  สุดโต         โอนลด เดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 

 แผนงาน การเกษตร (หนา 25) งานอนุรักษแหลงน้ําและปา งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย    ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะตําบลแคนเหนือ   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะตําบลแคน
เหนือ 

     ตั้งไว   จํานวน  50,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  50,000.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน  50,000.-  บาท 

แผนงานการศึกษา (หนา 12) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แคนเหนือ 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แคนเหนือ เชน กิจกรรมวันแม วันพอ วันไหวครูและอ่ืน ฯลฯ 
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     ตั้งไว   จํานวน  30,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  30,000.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน  30,000.-  บาท 

แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หนา 25) งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน คาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง
ฯลฯ 

     ตั้งไว   จํานวน  50,000.-  บาท 
  ยอดเงินคงเหลือ จํานวน  16,600.-  บาท 
  ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน  15,000.-  บาท 
รวมงบประมาณท่ีขอโอนลดท้ังสิ้น  95,000.-  บาท 

ขอโอนงบประมาณรายจาย 
โอนมาตั้งเปนรายการใหม   แผนงานเคหะและชมุชน งบลงทุน โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหลังอาคารปองกันและบรรเทา  สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหลังอาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ โดยถมดินพรอมเกรดเกลี่ย
เรียบ ขนาดพ้ืนท่ีกวาง 20.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.60 เมตร 
บริเวณดินถม 832.00 ลูกบาศกเมตร 

     ตั้งไว   จํานวน            -  บาท 
  ขอโอนเพ่ิมท้ังสิ้น จํานวน  95,000.-  บาท 

มติท่ีประชุม      : มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1 5   
เสียง 

 
นายวันเชา  สมีนาง      ไดขออนุญาตตอประธานสภาฯ เพ่ือยื่นเสนอตอสภาฯ ไดพิจารณาโอนงบประมาณ  
ส.อบต. ม.7  รายจายมาตั้งเปนรายการใหม  ของบานโคกโก หมูท่ี 7 จํานวน 1 โครงการ 

ประธานสภาฯ        ไดเชิญอนุญาตใหนายวันเชาว สมีนาง ไดเสนอตอสภาฯ ตามท่ีไดรองขอ 
นายสังวร สุดโต        
 
นายวันเชา สมีนาง      ไดนําเรียนตอสภาฯ เพ่ือเสนอตอสภาฯ ไดพิจารณาโอนงบประมาณรายจายมาตั้ง  
ส.อบต. ม.7  จายเปนรายการใหม  รายละเอียด ดังนี้ 

 เดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  (หนา 
20/26) โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนายรักษศักดิ์ ไปหนาวัด บานโคกโก 
หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวนเงินงบประมาณ 
167,000.- บาท  
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 - เพ่ือวางทอระบายน้ําคอนกรีต (ชนิดก่ึงซีก) จากบานนายรักศักดิ์ มา
วงษพิทักษ ไปหนาวัด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาง 208.00 
เมตร และวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร พรอมกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึกตามสภาพ
พ้ืนท่ี จํานวน 8 บอ และซอมแซมบอพักน้ําเดิม ขนาดกวาง 0.04 เมตร ยาว 0.40 
เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 2 บอ พรอมตกแตงบริเวณปากบอพักน้ําให
เรียบรอย ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1  ปาย และปายตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

 ขอโอนมาตั้งเปนรายการใหม  
 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายกําธร  ผิวใส – สามแยกวดั
บานโคกโก หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน 
167,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายกําธร ผิวใส – สาม
แยกวัดบานโคกโก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 315 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ี
กําหนด จํานวน 1 ปาย 
 เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินการเดิมนั้น มีสภาพผิวถนนท่ีอยูระดับต่ํากวา
บานเรือนประชาชน ทําใหมีสภาพน้ําทวมขังไมสามารถระบายได จึงเสนอตอสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายโครงการดังกลาว มาตั้งจายเปนรายการใหม 

ประธานสภาฯ        ขอผูรับรองตามท่ีนายวันเชา สมีนาง ส.อบต. หมูท่ี 7 เสนอ จํานวน 2 ทาน 
นายสังวร สุดโต        

นายเอ่ียม วงษละคร       ขอรับรองตามท่ีนายวันเชา สมีนาง ส.อบต. หมูท่ี 7 เสนอ 
ส.อบต. ม.7   

นายสมควร  พืชผักหวาน ขอรับรองตามท่ีนายวันเชา สมีนาง ส.อบต. หมูท่ี 7 เสนอ 
ส.อบต. ม.9   

ประธานสภาฯ        ไดเชิญฝายสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามท่ีนายวันเชาว สมีนาง ส.อบต.  
นายสังวร สุดโต      หมูท่ี 7 ไดเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาผลปรากฏไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม

เพ่ิมเติม  จึงไดขอมติตอสภาฯ พิจารณาโอนงบประมาณรายจายไปตั้งเปนรายการ
ใหม ดวยการยกมือ รายละเอียด ดังนี้ 
 เดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  (หนา 
20/26) โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนายรักษศักดิ์ ไปหนาวัด บานโคกโก 
หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวนเงินงบประมาณ 
167,000.- บาท  
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 - เพ่ือวางทอระบายน้ําคอนกรีต (ชนิดก่ึงซีก) จากบานนายรักศักดิ์ มา
วงษพิทักษ ไปหนาวัด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาง 208.00 
เมตร และวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร พรอมกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึกตามสภาพ
พ้ืนท่ี จํานวน 8 บอ และซอมแซมบอพักน้ําเดิม ขนาดกวาง 0.04 เมตร ยาว 0.40 
เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 2 บอ พรอมตกแตงบริเวณปากบอพักน้ําให
เรียบรอย ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1  ปาย และปายตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 
 ขอโอนมาตั้งเปนรายการใหม  
 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายกําธร  ผิวใส – สามแยกวดั
บานโคกโก หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน 
167,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายกําธร ผิวใส – สาม
แยกวัดบานโคกโก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 315 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ี
กําหนด จํานวน 1 ปาย 

มติท่ีประชุม      : มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1 5   
เสียง 

ประธานสภาฯ เม่ือสภาฯไดพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตาม  
นายสังวร  สุดโต ขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําป 25 60 ในระเบียบวาระท่ี 4 เรียบรอย

แลว  ประธานสภาฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาไดลวงเลยเวลาพักกลางวันเปนเวลากวา 
30 นาที จึงแจงตอสภาฯ พักการประชุมชั่วคราวเพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวัน  
และนัดประชุมในระเบียบวาระอ่ืนๆ ตอไป ในชวงบาย เวลา  13.30  น.   

เริ่มประชุม (รอบบาย) : เวลา  13.๓๐  น. 

ประธานสภาฯ  เม่ือผูเขารวมประชุมสภาฯ ไดพักรับประทานอาหารกลางวันเปนท่ีเรียบรอยแลวและ  
นายสังวร  สุดโต สมาชิกสภาฯ ไดครบองคประชุม  ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภาฯ (รอบ

บาย) เวลา ๑๓.3๐ น. ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  ประธานสภาฯ ไดอนุญาตใหสมาชิกสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต คณะผูบริหาร พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีขอราชการอ่ืนเสนอ

ตอสภาฯ เพ่ือทราบและพิจารณารวมกันทุกฝาย ดังนี้ 

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ไดแจงตอสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหารเก่ียวกับการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
ส.อบต. ม.6 เสนลําหวยหนองเชือกบานหนองเจาเมืองเชื่อมตําบลปาปอ ซ่ึงไดความอนุเคราะห

จากประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปาปอชวยดําเนินการใหเนื่องจากเปนจุด
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เชื่อมตอระหวางตําบลเพ่ือความสะดวกของพ่ีนองประชาชนรวมกันจึงไดดําเนินการ
ใหเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอเรียนผานสภาฯ เพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมสภาฯ : รับทราบ 
 
นายรัตนชัย  ทีทา ไดเรียนถามตอประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร เก่ียวกับโครงการโครงสราง 
ส.อบต. ม.5 พ้ืนฐานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ท่ียังไมได

ดําเนินการนั้น สืบเนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณประจําปแลวจะสามารถดําเนินการ
ไดทันในปงบประมาณหรือไม 

นายเอ่ียม  วงษละคร      ไดเรียนถามตอประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร เรื่องการซอมแซมถนน งบ  
ส.อบต. ม.7  สาธารณภัย ตามท่ีไดเรียนถามในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  

1 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2560 ซ่ึงทานปลัดฯ ไดแจงตอสภาฯ 
วาอยูระหวางการดําเนินการสงเรื่องเพ่ือของบประมาณผานอําเภอไปยังจังหวัดนั้น 
ผลเปนประการใดจึงอยากรับทราบ เพราะประชาชนมีความเดือดรอนเพ่ือจะไดแจง
ตอประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบ ในสวนของความเสียหายบางเสนทางท่ีไมมากนัก
ประชาชนในพ้ืนท่ีก็ไดรวมกันดําเนินการเพ่ือใหสัญจรไดแลวนั้นจะมีงบประมาณเพ่ือ
บรรเทาหรือไม  บางเสนทางท่ีสามารถปรับเกรดไดก็อยากเรียนตอคณะผูบริหารได
ดําเนินการให คือ เสนทางไปไรของทานทองลา  สุดเหลือ ท่ียังไมไดดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซม จึงขอแจงเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 

นายรัฐพล  รอยดา ไดเรียนตอประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร เรื่อง การปฏิบัติหนาท่ีของคณะ  
ส.อบต. ม.8  ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ  สืบเนื่องจากใกลครบวาระการดํารงตําแหนงแลวนั้น  

แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีมีแนวทางอยางไร  และอีกเรื่อง คือพ้ืนท่ีดานหลังอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแคนเหนือ และดานขางอาคารหองประชุมสภาฯ ซ่ึงมีตน
หมาหมุยหรือตนตําแย ข้ึนบริเวณดังกลาวอยากใหดําเนินการตัดท้ิงกอนท่ีจะติดฝก
และเปนอันตรายตอเด็กหรือผูปกครองรวมถึงเจาหนาท่ีดวย 

 
นายวันเชาว สมีนาง ไดเสนอสนับสนุนใหความเห็นดวยตามท่ีทานรัฐพล รอยดา ส.อบต. ม. 8 เสนอ        
ส.อบต. ม.7   

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร  ไดเรียนตอประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร เรื่อง งบพัฒนาศักยภาพของ      
ส.อบต. ม.6          บุคลากรของหนวยงาน ของปงบประมาณ 2560 ใกลสิ้นปงบประมาณแลวไมทราบ 
                            วาจะดําเนินการหรือไม หากดําเนินการจะดําเนินการในชวงใด  

ประธานสภาฯ  ไดเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงตอบขอซักถามตอสภาฯ ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ได  
นายสังวร  สุดโต  เรียนถาม 

นายก อบต.  ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ไดเรียนถามผานยังสภาฯ ดังนี้  
จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ  - ประเด็นการปฏิบัติหนาท่ีของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือซ่ึงใกลครบวาระการดํารงตําแหนงนั้น ตามขอระเบียบ



15 
 

กฎหมายฉบับพิเศษ ซ่ึงยังไมมีกฎหมายเลือกตั้งทุกทานก็ยังคงปฏิบัติหนาท่ี
รักษาการตอไป ซ่ึงก็ตองรอตัวบทกฎหมาย และความชัดเจนตอไป 

  - ในสวนของการดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุด ท่ีเกิดจากเหตุพายุฝน
ในชวงท่ีผานมานั้นก็อยูในอยูในชวงของการเนินการโดยงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือเอง และการเสนอของบประมาณจากสวนกลางผานทาง
อําเภอและจังหวัด ผลเปนอยางไรนั้นจะใหทานผูอํานวยการกองชางไดนําเรียนตอ
สภาฯ 

  - ฝากขอบคุณไปยังองคการบริหารสวนตําบลปาปอท่ีไดดําเนินการ
ซอมแซมถนนทางการเกษตรท่ีไดรับความเสียบหายในพ้ืนท่ีคาบเก่ียวระหวางสอง
ตําบล และในสวนของบานโคกโกท่ีชาวบานไดรวมกันดําเนินการแกไขปญหาเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนไปแลว ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือก็จะไดพิจารณางบประมาณท่ีสามารถดําเนินการไดในสวนท่ีเหลือตอไป 

ปลัด อบต.  ไดนําเรียนชี้แจงตอสภาฯ เพ่ิมเติม ดังนี้  
นางสุคนธา วิชัย   - งบซอมแซมถนนในสวนของงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลแคน 

เหนือดําเนินการเองนั้น ขณะนี้อยูในชวงของการสรุปรวบรวมประมาณการคาใชจาย
ในการดําเนินการ เพ่ือโอนงบประมาณเพ่ิมเติม  ในสวนของงบประมาณท่ีประมาณ
การคาใชจายสูงเกินกวาท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไดนั้นไดเสนอขอ
งบประมาณจากสวนกลางผานอําเภอและจังหวัดนั้น อยูในกระบวนการนําเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับอําเภอเพ่ือสรุปสงระดับจังหวัดตอไป 

- งบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( OD.) งบประมาณตั้งไวจํานวน 60,000.- 
บาท นั้น ก็จะไดพิจารณาดําเนินการจะเปนชวงใดนั้นจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

- โครงการโครงสรางพ้ืนฐานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2560 นั้น สถานะทางการเงินการคลังปจจุบัน งบประมาณท่ีไดประมาณการรายรับ
ไวนั้นยังเขาไมเต็มจํานวน ดังนั้นในสวนของโครงการท่ียังไมไดดําเนินการก็ตองรอ
งบประมาณในชวงไตรมาสสุดทาย และมีความจําเปนท่ีตองขอเปดประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญเพ่ือขออนุมัติตอสภาฯ กันเงินเงินตอไป 

-  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแจงการโอนจัดสรรเงินงบกลาง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือไปดําเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในทองถ่ิน ( Matching Fund) พรอมท้ัง
แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรงรัดการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 
30 กันยายน 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 
มท 0808.2/ว 1551 ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2560 โดยเครงครัด  ในสวนของ
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ไปบานหนองคูณ หมู
ท่ี 3 งบประมาณ เงินอุดหนุน จํานวน 883,000.- บาท เงินสะสมองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ จํานวน  887,000.- บาท รวมงบประมาณท้ังโครงการ
จํานวนท้ังสิ้น จํานวน 1.770,000.- บาท  

- นอกจากนี้ยังไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางอีกหลายโครงการ 
ท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณแลว ไมวาจะเปนโครงการกอสรางลานกีฬาตานยาเสพ
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ติด, โครงการประปาหมูบาน บานลิ้นฟา หมูท่ี 8 ,โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
ดอนหมากพริก ไปบานโนนสวรรค, โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยชัน ไป
บานวังยาว เปนตน 

ตามท่ีไดนําเรียนตอสภาฯ แลวในเบื้องตนก็ตองขอขอบคุณทานนายก
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ท่ีทานไดใหความใสใจในการดําการขอ
งบประมาณจากสวนกลางและหนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ 
นอกเหนือจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือเอง ในสวนนี้จึง
ขอขอบคุณทุกสวนท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และพนักงานเจาหนาท่ีทุกทานท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการท่ีผาน
มา 

  สําหรับผลการดําเนินการเสนอของบประมาณโครงการซอมแซมสิ่ง
สาธารณประโยชนท่ีชํารุดเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดขอนแกน ความคืบหนาเปนอยางไรนั้น ไดเชิญ
ผูอํานวยการกองชางนําเรียนตอสภาฯ 

 
นายปรญิญา พาละเอ็น ไดชี้แจงรายละเอียดความคืบหนาการดําเนินการสํารวจและประมาณการความ
ผูอํานวยการกองชาง เสียหาย เพ่ือเสนอของบประมาณโครงการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีชํารุดเสีย  

หายเนื่องจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) สรุปได ดังนี้ 
  จากการสํารวจขอมูลถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือท่ีไดรับความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท้ังหมดจํานวน 14 สาย โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
  สวนท่ี  1 ความเสียหายท่ีใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือดําเนินการเอง  จํานวน  9 สาย ดังนี้ 

1.  ถนนทางการเกษตรบานแคนเหนือ หมูท่ี 1 ตําบลแคนเหนือ ไปบาน
แคนใต ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน  25,500.- บาท 

2.  ถนนทางการเกษตรบานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคเหนือ ไปบาน
โนนสวรรค ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ประมาณ
การงบประมาณ จํานวน 28,000.- บาท 

3.  ถนนทางการเกษตร บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ ไปหนอง
ผักหลอด บานสรางแปน ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ประมาณ
การงบประมาณ จํานวน 40,000.- บาท 

4.  ถนนทางการเกษตร บาน หวยชัน  หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ ไปบาน วัง
ยาว  ตําบลบาน หัน อําเภอ โนนศิลา  จังหวัดขอนแกน ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน  8,000.- บาท 

5. ถนนทางการเกษตร บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 โคกยาเนียม ไปหนอง
โน ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน  44,000.- บาท 

6. ถนนทางการเกษตร บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ ไป 
ฮอมเอียด ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน  40,800.- บาท 
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7. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโคกโก หมูท่ี 7  ไปบานโคกกลาง หมูท่ี 
9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน  63,000.- บาท 

8. ถนนทางการเกษตร บานลิ้นฟา หมูท่ี 8 ตําบลแคนเหนือ ไปบานโนน
สวรรค ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน  14,800.- บาท 

9. ถนนทางการเกษตร บานลิ้นฟา หมูท่ี 8 ตําบลแคนเหนือ ไปบานดอน
นาแพง ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน  17,000.- บาท 

สวนท่ี 2 ความเสียหายท่ี อยูระหวางดําเนินการเสนอขอ งบประมาณ จาก

จังหวัด (เกินศักยภาพของ อบต.) จํานวน  5  สาย ดังนี้ 

1.  ถนนลูกรังสายทางบานแคนเหนือ หมูท่ี 1 ตําบลแคนเหนือ เลียบลํา
หวยเคน ไปชลประทานบานแคนใต ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ประมาณการงบประมาณ จํานวน  74,7120.- บาท 

2. ถนนหินคลุกสายทางบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคเหนือ ไปบาน
ปาปอ  ตําบล ปาปอ  อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณการงบประมาณ 
จํานวน 80,700.- บาท 

3. ถนนลูกรังสายทางบานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ ไป
หนองเชือก บานหนองตับเตา ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณ
การงบประมาณ จํานวน 83,162.- บาท 

4. ถนนทางลูกรังสายบานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ ไปหนองโน
บานหนองตับเตา ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประมาณ
การงบประมาณ จํานวน  82,334.- บาท 

5. ถนนทางลูกรังสายบานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ ไปโคกปาเปง 
บาน หนองตับเตา  ตําบล ปาปอ  อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประม าณ
การงบประมาณ จํานวน  68,784.- บาท 

ซึงไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามการของบประมาณภัยพิบัติ
ระดับอําเภอเพ่ือพิจารณา ซ่ึงการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองไดพิจารณา
ของบางพ้ืนท่ีจากภาพถายและประมาณการความเสียหายท่ีไดประมาณการ ซ่ึงไมมี
ความชัดเจนจึงมีความจําเปนท่ีตองแกไขรายละเอียดเพ่ิมเติม  ในสวนของตําบลแคน
เหนือคาดวา 70% นาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามท่ีไดเสนอขอ
งบประมาณตอท่ีประชุมคณะกรรมการบอรดใหญ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกนเปนประธาน ผลเปนประการใดนั้นจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

นายก อบต.              ไดเรียนเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมสภาฯ ถึงการดําเนินงานท่ีผานมาในสวนของขอมูล 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         ประกอบการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  

ตองขอขอบคุณผูอํานวยการกองชาง   เพราะในชวงท่ีผานมาเกิดเหตุอุทกภัย  แตก็ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด  และขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ ท้ังปลัดองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ีงบประมาณ ผูอํานวยการกองทุก
กอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ผูจัดทําขอมูลขอบัญญัติงบประมาณตาง            
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นักจัดการงานท่ัวไปฯ  ผูไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีงานกิจการสภาฯ   และ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ประธานสภาฯ          เมื่อไมมีสมาขิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   ฝายบริหาร  พนักงานเจาหนาท่ี  ผูเขารวม
นายสังวร สุดโต          ประชุมสภาทานใดเสนอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระอ่ืนๆ  จึงไดกลาวขอบคุณทุกทาน 

จึงไดขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2560 

ปดการประชุม เวลา ๑ 5.45 น. 

                          

                  (ลงชื่อ)           ประพัทธ  ทีทา               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)            อุทัย  บางปา                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)           วนิดา  คําสอน              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)          เอ่ียม  วงษละคร           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                (ลงชื่อ)              สังวร  สุดโต            ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที่   25   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
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