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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๕9 
วันท่ี ๑5 พฤศจิกายน 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.            - ลา - 
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  ๑7  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน  1 คน  

 

 

 



 2 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสวุรรณที  ไขมกุข รองนายก อบต. ๐๙.0๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 
๒ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต. ๐๙.0๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
๓ นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต. ๐๙.0๐ น. ไสว  ขันทะ 
๔ นายวิเชียร  สมกุล รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. วิเชียร  สมกุล 
๕ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.0๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๖ นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.0๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๗ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.0๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 
๘ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐๙.0๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
๙ นางสาวอรฤดี   สุนาโท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๐๙.0๐ น. อรฤดี   สุนาโท 

๑๐ นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ๐๙.0๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
๑๑ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ๐๙.0๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 
๑๒ นางนิตยา  เชาชื่น ผช.นักวิชาการศึกษา ๐๙.0๐ น. นิตยา  เชาชื่น 
๑๓ นางสิริกานต  มาลี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.0๐ น. สิริกานต  มาลี 
๑๔ นายชาย  วงษพระจันทร ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 9 ๐๙.0๐ น. ชาย  วงษพระจันทร 
๑๕ นายสุพจน  สายจันทร ผูใหญบาน หมูท่ี 4 ๐๙.0๐ น. สุพจน  สายจันทร 

     
     
     
     
     

 

 

เริ่มประชุม  : เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนไหวพระและ

ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกทุกทา นพรอมแลว  ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย  

นายสังวร  สุดโต ท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ประจําป ๒๕๕ 9  ในวันท่ี ๑ 5 พฤศจกิายน  ๒๕๕ 9 กอน เขาสูวาระการ

ประชุม ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ไดสวัสดีทานสมาชิกและ

ผูเขารวมรับฟงการประชุมในวันนี้ไมวาจะเปนในสวนของฝายปกครอง ขอเขาระเบียบ

วาระการประชุม ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   1.1  ขอบคุณคณะผูบริหารและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  
นายสังวร  สุดโต ในการเขารวมงานรัฐพิธี เนื่องในวันปยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมา ณ 

สนามหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ 
  1.2  ขอบคุณคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

ในการเขารวมโครงการทําดีเพ่ือพอ และพิธีสงมอบรถบรรทุก 6 ลอ โดยการรับมอบจาก 
อบจ.ขอนแกน พรอมท้ังการรวมกิจกรรมลงนามถวายความอาลัย และซอมแซมถนน
ภายในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ ถวายเปนพระราชกุศลแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช ในวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2559  

  1.3  แจงการรับถายโอนทรัพยสินจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
รายการรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 1 คัน ทะเบียน 82-8218 รหัสพัสดุ อก.002-47-
0010 ทําการสงมอบเม่ือวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2559  

ท่ีประชุมสภาฯ : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาฯ ครั้งท่ีผานมา ในคราวประชุมสมัยวิสามัญสมัยท่ี ๑ 
นายสังวร  สุดโต ครั้งท่ี1/255 9 ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมา ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมไป

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น หากมีสวนใดท่ีเห็นวาไมถูกตอง หรือมีขอทักทวงในสวน
ใดของรายละเอียดเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตอง  เม่ือในท่ีประชุมไมมีสมาชิกสภาฯ ทาน
ใดเสนอการทักทวงหรือขอแกไข จึงไดขอมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๙เปนเอก
ฉันท ดวยคะแนนเสียง 16 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1  เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  สมัย 
นายสังวร  สุดโต สามัญ  ประจําป 255๙  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ ขอ ๒๑ กําหนดวา “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและ
วันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
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สามัญประจําปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึ กษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม กําหนดวา “เม่ือมีประธานสภาฯ แลว ให
ประธานสภาฯนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้” 

      ( 3) ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและ กําหนดก่ี
วัน 

      วรรคทาย การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 

      ในที่น้ี คือ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓  “กําหนดใหในปหนึ่งสภาองคการ
บริหารสวนตําบล กําหนดสมัยประชุมสามัญได ๒-๔ สมัย และแตละสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน” 

  ดังนั้น เพ่ือดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดไว จึงขอ
ชี้แจงรายละเอียดการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕60ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

ซ่ึงในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2558 ไดกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประจําป ๒๕๕๙ เปน ๔ สมัย ดังนี้ 

  สมัยท่ี ๑  วันท่ี ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  2559 
  สมัยท่ี ๒  วันท่ี ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  2559 
  สมัยท่ี ๓  วันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม     2559 
  สมัยท่ี ๔  วันท่ี ๑ – ๑๕  พฤศจกิายน 2559 
  และกําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจําป สมัยแรกของป ๒๕๖๐ เปนวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมีกําหนด ๑๕ วันแลวนั้น 
      ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๑ (3)กําหนดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้น จะมีสมัย
ประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ี
วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและ 
กําหนดก่ีวันซ่ึงจะไดกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป 2560 ในคราวประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญสมัยแรกของป 2560 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 โดยมีกําหนด 15 วัน 

มติท่ีประชุม  :  มีมติเปนเอกฉันทตามท่ีไดกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรกประจําป  ๒๕60   
 ในวันท่ี  1 กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมีกําหนด ๑๕ วัน  ดวยมติเปนเอกฉันท 16 เสียง 

ประธานสภาฯ  3.2 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 ไปตั้งจายเปนรายการ 
นายสังวร  สุดโต ใหม หมวดครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง (จัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุด ราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ) 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ินในสวนของรายละเอียดการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ไดเชิญฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียด 

หัวหนาสํานักปลัด ไดเรียนประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิก อบต. และผูเขารวมการประชุม เนื่องจากไดมอบ 
นางพิจิตรา  มูลวงศ หมายจากฝายบริหารใหนําเรียนชี้แจงรายละเอียดการการขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายละเอียดการขอโอน ดังนี้ 

  โอนเพ่ิม 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-    งานบริหารงานท่ัวไป 
-    งบลงทุน 
-    ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ คาจัดซ้ือโตะหมูบูชา 
     (เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,500.- บาท รวม

เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 17,000.- บาท) 
     ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ สิงหาคม 2559 ลําดับ

ท่ี 10.15 ประเภท/รายการ โตะหมูบูชา ชุดละ 8,500.- บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ทําดวยไมสัก ความกวางของโตะหมูขนาด 9 นิ้ว 
2) มีฐานรองโตะหมู 
3) มีโตะแทนบูชา 9 ชิ้น 

- เดิมตั้งไว                 -  บาท  
- ขอโอนเพ่ิมงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น               17,000.-    บาท  

โอนลด 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งบบคุลากร 
- เงินเดือน (ฝายประจํา) 

รายการ เงินเดือนพนักงาน   งบประมาณตั้งไว   2,640,480.-    บาท  
(เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล รวม 12 เดือน) 

- ขอโอนลดงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น            17,000.-    บาท  

ประธานสภาฯ  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดการอนุมัติขอโอนงบประมาณรายจายตามขอ 
นายสังวร  สุดโต บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม  
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นายวสุรัตน ภาวะโคตร  ไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ในสวนของมาตรฐาน 
ส.อบต. ม.6 ครุภัณฑโตะหมูบูชา ตามเอกสารหนา 23 ใชหรอืไม  

นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดสอบถามเรื่องขนาดของโตะหมูบูชา มีขนาดเทาใด และการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  
ส.อบต. หมูท่ี 7 จะมีผลกระทบตอการจายเงินเดือนพนักงานหรือไม 

ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมตอสภาฯ 
นายสังวร  สุดโต  

หัวหนาสํานักปลัด ผูไดรับมอบหมายจากฝายบริหารไดเรียนเพ่ิมเติมรายละเอียดตามท่ีฝายสภาฯ ไดสอบถาม  
นางพิจิตรา  มูลวงศ ดังนี้  

ในการดําเนินการจัดซ้ือโตะหมูบูชา เปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ซ่ึงไดแนบ
เอกสารใหแลวใน หนา 23  ตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนดความกวางขนาด 9 นิ้ว 
จํานวนในการจัดซ้ือครั้งนี้ จํานวน 2 ชุด เพ่ือใชสําหรับหองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ  และสําหรับจัดบริเวณดานหนาทางเขาอาคารสํานักงานเพ่ือเปน
สถานท่ีสําหรับใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือไดรวมลงนามถวายความอาลัย 
องคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเพ่ือเปนการสมพระเกียรติ 
ในสวนของงบประมาณท่ีขอโอนลดเพ่ือไปตั้งรายการใหมหมวดครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือ
จายเปนคาจัดซ้ือโตะหมูบูชาในครั้งนี้จากรายการหมวดเงินเดือนนั้น ไมมีผลกระทบตอ
รายจายหมวดเงินเดือน จึงไดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดท่ีไดแจงแลวนั้น 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีสงสัยในขอชี้แจงจากฝายบริหารสอบถามเพ่ิมเติมปรากฏไมมีสมาชิก 
นายสังวร  สุดโต ทานใดสอบถาม จึงไดขอมติตอสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดวยการยกมือ 
    

มติท่ีประชุม  : มีเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 ไปตั้งจายเปนรายการใหมหมวด 
     ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (จัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,500.- บาท เปน

จํานวนเงินท้ังสิ้น 17,000.- บาท โดยมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 16 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอขอราชการอ่ืนตอสภาฯ 
นายสังวรสุดโต 

นายวันเชา  สมีนาง ไดฝากเรื่องถนนในการสัญจรในพ้ืนท่ี หรือการจัดสรรงบประมาณ 
ส.อบต. หมูท่ี 7  

นายอุทัย  บางปา ไดแจงเสนอเรื่องทอระบายน้ําภายในหมูบานตอท่ีประชุมสภาฯ 
ส.อบต. หมูท่ี ๕  
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นายเอ่ียม  วงษละคร    ไดแจงเรื่องการดําเนินการปรับเกรดถนนชวงปลายฝนตนหนาว ไดเขียนคํารองเพ่ือขอให  
ส.อบต. หมูท่ี 7 ดําเนินการผานทางกองชางแตท่ีผานมายังไมไดดําเนินการ ในเรื่องของการแจงหนังสือ

เชิญประชุมสภาฯ หากมีเหตุเรงดวนขอใหแจงโดยเร็วและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาฯ และการเขารวมประชุมสภาฯนั้นขอให
ผูเขารวมการประชุมสภาฯ ตรงตอเวลา 

นายรัฐพล  รอยดา ไดเรียนถามประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร คือ การดําเนินโครงการตามท่ีไดขอ 
ส.อบต. หมูท่ี 8 อนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวนเงินงบประมาณ 786,850.- บาท จํานวน 2 โครงการ 

ณ ตอนนี้ยังไมไดกําเนินการเปนรูปเปนราง และโครงการไฟฟาแสงสวางจากพลังงานโซลา
เซลล งบประมาณจํานวน  25,000.- บาท แลวนั้นไมคอยสวาง หรือคุณภาพไมได
มาตรฐาน ฝากใหดําเนินการแกไขใหดวย 

 
ประธานสภาฯ ไดขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุม ท่ีไดเสนอขอราชการตางๆ ซ่ึงจะไดนําเรียนตอ 
นายสังวร  สุดโต ฝายบริหาร เพ่ือไดแกไขปญหาท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดแจงใหทราบนี้ แตในสวนของการ

ประชุมสภาฯ นั้น ขอแจงวาหากผูเขารวมประชุมมาไมครบองคประชุมก็ไมสามารถท่ีจะ
ดําเนินการประชุมได 

นายอุทัย  บางปา ไดแจงเรื่องการวางทอประปา และการปะถนนดูแลวใชไมไดเลย จึงขอฝากไวใหพิจารณา 
ส.อบต. หมูท่ี 5 ดวย 

ประธานสภาฯ  ชี้แจงตอสภาฯ เรื่องของถนนนั้น ใหยื่นคําตองตอกองชาง เพ่ือติดตามการดําเนินการ  
นายสังวร  สุดโต ตอไป พรอมใหฝายบริหารไดตอบคําถามประเด็นของถนน 

นายทองลา  สุดเหลือ ไดแจงตอสภาฯ ในการรับเรื่องประเด็นของถนน เพ่ือนําเรียนตอนายกองคการบริหารสวน 
รองนายก อบต. ตําบลแคนเหนือใหทราบในวันจันทรนี้ เพ่ือจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

นางพิจิตรา  มูลวงศ ไดเรียนตอประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของการดําเนินการจัดหาโตะ 
หัวหนาสํานักปลัด สําหรับการประชุมสภาฯเพ่ิมจํานวน 4 ชุด คือเพ่ิมฝงละ 2 ชุด นั้นจะดําเนินการจัดหา 
 ตามข้ันตอนและวิธีการทางพัสดุ 
  
ประธานสภาฯ ไดขอบคุณผูเขารวมประชุม และรวมรับฟงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑  
นายสังวร  สุดโต   /๒๕๕๙ ประจําวันท่ี  15  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙  และไดขอปดการประชุมสภาฯ  
 

ปดการประชุม  : เวลา ๑๒.๐๐ 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  15  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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