
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.25๖3  

วันศุกรท่ี  7  กุมภาพันธ  ๒๕๖3 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  

ผูเขาประชุม  27   คน 
ผูเขารวมประชุม  ๑6   คน 
ลาประชุม    2   คน 
ขาดประชุม    0   คน 
รายช่ือผูเขาประชุม  09.00 น. 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายธนภัทร    พรมเอย ประธานสภา อบต. ธนภัทร พรมเอย  
2 นายวินัย       กันแสงแกว รองประธานสภา อบต. วินัย กันแสงแกว  
3 นายสมศักด์ิ   ปนตา สมาชิก อบต.หมู 1 สมศักด์ิ ปนตา  
4 นายสมเกษ    ปนตา สมาชิก อบต.หมู 2 สมเกษ ปนตา  
5 นางสม         ศิริภควิทย สมาชิก อบต.หมู 2  ลา 
6 นายพิเชษฐ    รินเท่ียง สมาชิก อบต.หมู 3 พิเชษฐ รินเท่ียง  
7 นายนิคม       รินเท่ียง สมาชิก อบต.หมู 3 นิคม รินเท่ียง  
8 นายปง         ขัดบุญเรอืง สมาชิก อบต.หมู 4 ปง ขัดบุญเรือง  
9 นายมิตร       ตาลดี สมาชิก อบต.หมู 4 มิตร ตาลดี  

10 นางอำนวย    เอมสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู 6 อำนวย  เอมสุวรรณ  
11 นายสวาท      ใจแดง สมาชิก อบต.หมู 6 สวาท  ใจแดง  
12 นายวิโรจน     เตจะ สมาชิก อบต.หมู 7 วิโรจน  เตจะ  
13 นายธนโชติ    แสงสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู 7 ธนโชติ  แสงสุวรรณ  
14 นายจำรัส      อินธน ู สมาชิก อบต.หมู 8 จำรัส อินธน ู  
15 นายอุดม       สุขเจริญ สมาชิก อบต.หมู 8 อุดม สุขเจริญ  
16 ส.ต.อ.เนตรา   โสลา สมาชิก อบต.หมู 9  ลา 
17 นายอินจันทร   สุภาใส สมาชิก อบต.หมู 9 อินจันทร สุภาใส  
18 นายสุทธิพงษ   วงคไฝ สมาชิก อบต.หมู 10 สุทธิพงษ วงคไฝ  
19 นายบรรลุ       กมลเทศ สมาชิก อบต.หมู 12 บรรลุ กมลเทศ  
20 นายศรีวน       แปงวัน สมาชิก อบต.หมู 12 ศรีวน แปงวัน  
21 นางสมพร       นอยเรือน สมาชิก อบต.หมู 13 สมพร นอยเรือน  
22 นายกวน         อินพรม สมาชิก อบต.หมู 14 กวน อินพรม  
23 นายบุญมี        สีใจสา สมาชิก อบต.หมู 14 บุญมี สีใจสา  
24 นายภัทราวุธ    ชุมอินจักร สมาชิก อบต.หมู 15 ภัทราวุธ ชุมอินจักร  
25 นายสมัย         รินคำ สมาชิก อบต.หมู 15 สมัย รินคำ  
26 นางจันทรหอม  ดีหนอย สมาชิก อบต.หมู 16 จันทรหอม ดีหนอย  
27 นายเจริญ        เย็นสุขศิริ สมาชิก อบต.หมู 16 เจริญ เย็นสุขศิริ  
28 นายธเนศ        ดวงจันทร สมาชิก อบต.หมู 17 ธเนศ ดวงจันทร  
๒๙ นายนง           ตะยศ สมาชิก อบต.หมู 17 นง  ตะยศ  
๓๐ นายสมศักด์ิ     กาโยงแวน สมาชิก อบต.หมู 18 สมศักด์ิ กาโยงแวน  
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายณรงค            ต๊ิบแปง นายก อบต.สันกลาง ณรงค           ต๊ิบแปง  
2 นายชาญณรงค      วันพรมมิน รองนายก อบต.สันกลาง ชาญณรงค     วันพรมมิน  
3 นายมงคลอุดมสัจย  อินศรี รองนายก อบต.สันกลาง มงคลอุดมสัจย อินศรี  
4 นายประสิทธิ์         แลสันกลาง เลขานุการนายกฯ  ประสิทธิ ์      แลสันกลาง  
5 นายสมเกียรติ        คำแสนยศ เลขานุการสภา อบต./ปลัด อบต. สมเกียรติ      คำแสนยศ  
6 นางสาวเดือนเพ็ญ   ขัดบุญเรือง หัวหนาสำนักปลัด เดือนเพ็ญ      ขัดบุญเรือง  
7 นางสาวอัญชลี       แดงทองดี เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี          แดงทองดี  
7 นางสาวบุหลัน       ทาจุมปู นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ บุหลัน         ทาจุมปู  
8 นายอนุชา          เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา        เช้ือเมืองพาน  
9 นายวิกรม           คุมเนตร ผูอำนวยการกองชาง วิกรม          คุมเนตร  

10 นางจินตนา         โปรงใจ ผูอำนวยการกองคลัง จินตนา         โปรงใจ  
11 นางอรุณ            เศรษฐียะ ผูใหญบานหมูท่ี 11 อรุณ           เศรษฐียะ  
๑2 นายพันธวัช         จันทรคำ พนักงานจาง พันธวัช        จันทรคำ  
๑3 นางสาวเดือนแรม  อินทะน ู พนักงานจาง เดือนแรม      อินทะน ู  
๑4 นางสาวนภาพร    บุญบุตร พนักงานจาง นภาพร        บุญบุตร  
15 นางสาวพานิกา    ขันธประณีต พนักงานจางท่ัวไป พานิกา       ขันธประณีต  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาว
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปพุทธศักราช 25๖3 ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
1.1 เรื่อง การรับเหรียญครูบาศรีวิชัย สำหรับสมาชิกสภาฯ ท่ียังไมไดรับเหรียญสามารถติดตอรับ
ไดท่ีงานธุรการ สำนักงานปลัด 
1.2 การเก็บเงินของสมาคมในสวนของสมาชิกสภาฯ  
1.3 เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ท่ีไดไปรวมกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช เมื่อวันท่ี 26 
มกราคม 2563 ท่ีผานมา  

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดแจงรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปพุทธศักราช          
25๖3  เมื่อวันท่ี  26  ธันวาคม  ๒๕๖๒  มีนายธเนศ  ดวงจันทร  ส.อบต.หมูท่ี 17   ขอแกไข
ขอความในสวนของนามสกุลสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 14 จาก (เดิม) สีทาสี ขอแกไขเปน สีใจสา เมื่อ
ไมมีผูใดทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล     
จึงขอมติในท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ตามท่ีไดเสนอ 
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มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ.2562 เมื่อ
วันท่ี  26  ธันวาคม  2562   

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   3.1  เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ประจำป พ.ศ.2563 
   และสมัยแรกของปถัดไป  พ.ศ.2564  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดหารือท่ีประชุมสภาฯ  พรอมเสนอการกำหนดสมัย
ประชุมสภาฯ ของป พ.ศ.2563  และสมัยแรกของปถัดไป ป พ.ศ.2564  ดังนี้ 
   สมัยท่ี 2  วันท่ี  16 - 30  มิถุนายน  2563  (พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล) 

สมัยท่ี 3  วันท่ี    1 - 15  สิงหาคม  2563  (พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย) 
สมัยท่ี 4  วันท่ี  16 - 30  ธันวาคม  2563  (รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน)  

   และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกของปถัดไป วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ  2564 
    

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด
สมัยประชุมสภาฯ ของป พ.ศ.2563 

  นายบุญมี  สีใจสา  ส.อบต.หมูที่ 14  เสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ตามที่ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบลเปนเสนอมา 

  นายธเนศ  ดวงจันทร ส.อบต.หมูท่ี 17  แสดงความคิดเห็น โดยเห็นดวยกับสมาชิกสภาฯ หมูท่ี  
14 ในเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ   

  เมื่อไมมี สมาชิกสภาฯ ผูใดเสนอความคิดเห็นแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงได
ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ของป พ.ศ.2563 และสมัยแรก
ของปถัดไป พ.ศ.2564  

มติท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป การกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลางของป พ.ศ.2563 และสมัย
แรกของปถัดไป ป พ.ศ.2564  ดังนี้ 

   สมัยท่ี 2  วันท่ี  16 - 30  มิถุนายน  2563   
สมัยท่ี 3  วันท่ี    1 - 15  สิงหาคม  2563   
สมัยท่ี 4  วันท่ี  16 - 30  ธันวาคม  2563  

   และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกของปถัดไป วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ  2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 3.1  เร่ือง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง

รายละเอียดของญัตติการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอท่ี
ประชุมสภาฯ  

           นายณรงค  ต๊ิบแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงรายละเอียดพรอมเหตุผลในการขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563 ใหท่ีประชุมไดรับทราบ ดังนี้ 

ขอความเดิม 
โครงการกอสรางหองน้ำ (กองชาง) 

             เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการกอสรางหองน้ำ ศูนยบริการประชาชนองคการบริหารสวนตำบลสัน
กลาง ขนาดกวาง 2.70 เมตร ยาวรวม 9.00 ม. สูง 3.00 เมตร สูง 2.60 เมตร รวมจำนวน 6 หอง ปริมาณงานตาม
รูปแบบและรายละเอียดรายการประมาณราคาของกองชาง ตามแบบที่ อบต.สันกลางกำหนดจุดดำเนินการศูนยบริการ
ประชาชนองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง     

            เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ.2562 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน 
(00242) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี 158  ลำดับท่ี  302    

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน 
โครงการกอสรางหองน้ำ (กองชาง) 

 เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการกอสรางหองน้ำ ศูนยบริการประชาชนองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  
ขนาดกวาง 2.70 เมตร ยาวรวม 9.00 ม. สูง 2.60 เมตร สูงรวมหลังคา 3.30 เมตร รวมจำนวน 6 หอง ปริมาณงานตาม
รูปแบบและรายละเอียดรายการประมาณราคาของกองชาง ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกำหนด  
จุดดำเนินการศูนยบริการประชาชนองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง     
             เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 
7 พ.ศ.2562 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน 
(00242)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี  158  ลำดับท่ี  302 
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล เชิญปลัดองคการบรหิารสวนตำบล เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในการ
ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563 ของโครงการกอสรางหองน้ำ  
  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง นายสมเกียรติ  คำแสนยศ ช้ีแจงใหทราบถึงเหตุผลในการขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ ในรายละเอียดของความสูงเดิมไดกำหนดไวขนาดกวาง 2.70 เมตร ยาวรวม 9.00 ม. สูง 
2.60 เมตร สูงรวมหลังคา 3.30 เมตร ขอเปลี่ยนเปนขนาดกวาง 2.70 เมตร ยาวรวม 9.00 ม. สูง 2.60 เมตร สูงรวม
หลังคา 3.30 เมตร 
 

                       หลังจากที่นายกองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบล ไดชี้แจงรายละเอียดใน
ญัตตินี้แลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของญัตตินี้ เมื่อไมมี
สมาชิกสภาฯ ซักถามปญหาใดๆ แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ตามระเบียบ
วาระท่ี 3.2  เพื่อขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 โครงการกอสรางหองน้ำ 
(กองชาง)  

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 

สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563  ดังนี้  
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แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

  โครงการกอสรางหองน้ำ (กองชาง)            จำนวน  250,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการกอสรางหองน้ำ ศูนยบริการประชาชนองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  

ขนาดกวาง 2.70 เมตร ยาวรวม 9.00 ม. สูง 2.60 เมตร สูงรวมหลังคา 3.30 เมตร รวมจำนวน 6 หอง ปริมาณงานตาม
รูปแบบและรายละเอียดรายการประมาณราคาของกองชาง ตามแบบที่ อบต.สันกลางกำหนด จุดดำเนินการศูนยบริการ
ประชาชนองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง     
             เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 
7 พ.ศ.2562 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน 
(00242)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี  158  ลำดับท่ี  302 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 3.3 เร่ือง ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑซอมแซมระบบประปาหมูท่ี 17 งบประมาณ 22,750 บาท 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง
รายละเอียดตอท่ีประชุมสภาฯ  

           นายณรงค  ติ ๊บแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดชี ้แจงเหตุผลในการขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑซอมแซมระบบประปาหมูท่ี 17 ใหท่ีประชุมไดรับทราบ  

 หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงรายละเอียดพรอมอภิปรายแลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

 นายธเนศ  ดวงจันทร  ส.อบต.หมูที่ 17 ในนามตัวแทนของหมูที่ 17  ชี้แจงเหตุผลและความ
จำเปนในการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑครั้งนี้  
   หลังจากที ่นายกองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบล ไดชี ้แจง
รายละเอียดในญัตตินี้แลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ญัตตินี้ เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ซักถามปญหาใดๆ แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระท่ี 3.3 เพื่อขออนุมัติใหจัดซื้อครุภัณฑซอมแซมระบบประปาหมูท่ี 17  

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 

สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหจัดซื้อครุภัณฑซอมแซมระบบประปาหมูท่ี 17  งบประมาณ  22,750  บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.4  เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง

รายละเอียดตอท่ีประชุมสภาฯ  
              นายณรงค  ต๊ิบแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล  ไดช้ีแจงเหตุผลในการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563  ใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ ดังนี้ 
   โอนลด  จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  250,000.00  บาท 

แผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
          - คาบำรุงรักษาปรับปรุงซอมแซมท่ีดิน ส่ิงกอสราง และสาธารณสมบัติ (กองชาง) หนา 86/11  

จำนวน  400,000  บาท  
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งบประมาณกอนโอน                          จำนวน   400,000.00  บาท  

ขออนุมัติโอนลดคร้ังนี้                     จำนวน  250,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ            จำนวน   150,000.00  บาท 

           เพื่อนำเงินงบประมาณท่ีโอนลดในครั้งนี้ไปโอนเพิ่ม 1 รายการ ดังนี ้

โอนเพิ่ม  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน  250,000.00 บาท 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
- คาซอมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ  ยานพาหนะ เครื่องจักรกล  เครื่องสูบน้ำ ประปาหมูบาน และระบบ

ประปาหมูบาน หนา 22/116 (สำนักงานปลัด อบต.)   จำนวน  200,000.00  บาท 
งบประมาณกอนโอน                          จำนวน   157,115.00  บาท  

ขออนุมัติโอนเพิ่มคร้ังนี้                     จำนวน  250,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ            จำนวน   407,115.00  บาท 

                     เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมสภาฯ รับทราบแลว ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถามในญัตตินี้ 
  นายภัทราวุธ  ชุมอินจักร  ส.อบต.หมูท่ี 15 สอบถามเกี่ยวกับการใชงบประมาณสำหรับการโอน  
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลตอบขอซักถามของสมาชิก
สภาฯ หมูท่ี 15  
  นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 15  เกี่ยวกับการใชงบประมาณในการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายในครั้งนี้  
  เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 15 เกี่ยวกับการใชงบประมาณใน
การโอนงบประมาณรายจายในครั้งนี้แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงไดเชิญ สมาชิกสภาฯ แตละหมูบาน
ซักถามเกี่ยวกับญัตตินี้ 
 
 
 
 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 3.4  เร่ือง ญัตติของสมาชิกสภาฯ 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองท่ีนายก อบต. แจงใหทราบ 
   5.1 เร่ืองการโอนงบประมาณในสวนของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ   
   นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงการโอนเงินงบประมาณเพื่อเขาบัญชีในสวนของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
และผูพิการในตำบลสันกลาง โดยทางองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง จะโอนเงินเขาบัญชีในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งไดแจง
ทาง ธกส. มาใหบริการประชาชนนอกพื้นท่ี ณ องคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ในวันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 – 
14.00 น. 
   5.2 เร่ืองการขอใชบริการรถน้ำ 
                                     นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดทราบเกี่ยวกับการขอใชรถน้ำ  โดยขอให
สมาชิกสภาฯ ในแตละหมูบานท่ีมีความตองการใชรถน้ำ ทำหนังสือ หรือยื่นคำรองเขามาท่ีอบต. กอนวันท่ีจะขอใชบริการรถน้ำ  
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5.3 เร่ือง การจัดทำโครงการท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นายกองคการบริหารสวนตำบล  แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบถึงการดำเนินการโครงการท่ีจายขาด

เงินสะสม ซึ่งในขณะนี้ไดดำเนินการถึงกระบวนการของการจัดซื้อจัดจาง  
5.4 เร่ือง  การใชเงินรางวัลธรรมาภิบาล 

   นายกองคการบริหารสวนตำบล นำเรียนปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ  เกี่ยวกับการใชเงินรางวัล       
ธรรมาภิบาล ในสวนท่ีเหลือเพื่อจัดทำซุมปายของตำบลสันกลาง 
   หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลไดช้ีแจงแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึง
ไดเชิญสมาชิกสภาฯ แตละหมูบานเปนผูอภิปราย 
   ส.อบต.หมูท่ี 13 นางสมพร  นอยเรือน  สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการในขอบัญญัติ
ประจำป 2563 เกี่ยวกับการวางทอ 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 13  
   ส.อบต.หมูท่ี 17 เสนอในสวนของเงินรางวัล ขอใหนำมาทำปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเปน
ปายแบบเหล็ก ทางดานหนาของท่ีทำการอบต.    
   ส.อบต.หมูท่ี 18  เสนอใหทำราวกันตก 
   ส.อบต.หมูท่ี 6  เสนอใหทำราวกันตก สามแยกหมูท่ี 5 เพื่อปองกันอุบัติเหตุ  
   ส.อบต.หมูท่ี 8  เสนอใหติดไฟกระพรกิ  
.   ส.อบต.หมูท่ี 4   
   ส.อบต.หมูท่ี 12 
   ส.อบต.หมูท่ี 18 

 
    
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ  
   6.1  เร่ือง   
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ระเบียบวาระท่ี  5   เร ื ่อง ญัตต ิของสมาช ิกสภา อบต. 
- ไมมี 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.   
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ือง อื่นๆ 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญรองประธานสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใชจายเงินในปท่ีผานมา ในสวนของกิจกรรมของงานกิจการสภาฯ 
   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงรายละเอียดของการใชจายเงินของงานกิจการ
สภาฯ ในรอบปท่ีผานมา 
   นายสมศักดิ์  กาโยงแวน ส.อบต.หมูที่ 18 สอบถามเรื่องโครงการซอมสรางถนน ที่เกี่ยวของกับ
หมูท่ี 18 ในสวนของการอำนวยความสะดวกใหแกผูท่ีใชเสนทางนี้สัญจรไปมา  และในสวนของงบประมาณท่ีเหลือจำนวน 
10,000 บาท ท่ีทางหมูบานทำหนังสือของบประมาณมายังอบต.สันกลาง เพื่อขอทอเพื่อนำไปเสริมในสวนของการบริหาร
จัดการน้ำภายในหมูบาน    
                               ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลช้ีแจงพรอมตอบขอ
ซักถาม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 18 

   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 18  

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญ ส.อบต.หมูท่ี 4 อภิปราย  

                          นายปง  ขัดบุญเรือง ส.อบต.หมู ที ่ 4 ไดสอบถามความคืบหนาของการขยายเสาไฟฟาจะ
ดำเนินการเม่ือใด  

   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญ นายธนโชติ  แสงสุวรรณ ส.อบต.หมูที่ 7 เปนผู
ช้ีแจงในเรื่องการขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
   นายธนโชติ  แสงสุวรรณส.อบต.หมูที่ 7 ขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลสันกลาง เนื่องจากไมมีเวลาใหสวนรวม และไมสะดวกในหลายๆ เรื่อง  ดังนั้นจึงขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภาฯ 
ท้ังนี้มีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563  เปนตนไป  
   นางอำนวย  เอมสุวรรณ ส.อบต. หมูที่ 6 ขอขอบคุณนายกฯ พรอมผูบริหาร และปลัดฯ ที่ไปให
กำลังใจการประกวดสาวเหลือนอย หรือผูสูงอายุ เมื่อคืนที่ผานมา และชี้แนะในเรื่องของโตะในหองประชุมสภาฯ แหงนี้ 
ขอใหขยายใหกวางข้ึนกวาเดิม  
              นายนิคม  รินเท่ียง  ส.อบต.หมูท่ี 3 สอบถามเรื่องทอลอด ท่ีสามารถแกไขปญหาน้ำปาไหลหลาก 
โดยจะขอเปล่ียนจากทอคอนเวิรด  เปนทอเหล่ียม 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลช้ีแจงรายละเอียด
ปญหาทอลอด ของหมูท่ี 3 บานถ้ำ   
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงรายละเอียดปญหาเรื่องทอลอดของหมูท่ี 3 บานถ้ำ และจะ
สงเจาหนาท่ีกองชางไปสำรวจพื้นท่ีดังกลาว  
   นางอำนวย  เอมสุวรรณ ส.อบต.หมูท่ี 6 ฝากทางผูบริหาร และเจาหนาท่ีกองชาง โครงการตางๆ 
เชน ราวกนัตก ไฟกระพริบ ขอใหออกไปสำรวจใหชัดเจน  เชน จุดไหนสำคัญ จุดไหนไมสำคัญ เพราะบางจุดก็มีความจำเปน 
และสำคัญ  
                              
 
 



 -๙- 

                              นายธเนศ  ดวงจันทร ส.อบต. หมู ท่ี 17  ขอสอบถามในสวนของระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องของ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562   (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) ในสวนของการขอลาออกจากการเปนคณะกรรมการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญ ส.อบต.หมูท่ี 16 เปนผูอภิปราย 

   นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  ส.อบต.หมูท่ี 16  ทวงถามเรื่องการแกไขปญหาระบบประปาหมูบาน ของ
หลายๆ หมูบาน ท่ีไดนำเสนอไปเมื่อคราวประชุมครั้งท่ีแลว 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16 

   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16    
   มติท่ีประชุม   
                 - ท่ีประชุมรับทราบ 
                       

                              เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด อภิปรายแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ได
กลาวปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปพุทธศักราช 2562   
 

เลิกประชุม เวลา ๑4.๓๐ น. 
 
 
               (ลงช่ือ)....................................................ผูจดบันทึกการประชุม 
                (นายสมเกียรติ คำแสนยศ) 
                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 
 
0- 
 

  (ลงช่ือ).......................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายธนภัทร พรมเอย) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ได ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ 1)  ในวันที่  26  ธันวาคม  2562  ซึ่งได
ดำเนินการตรวจสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี..............................................เห็นวา
ถูกตอง      จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
(นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการ 
         (นายภัทราวุธ ชุมอินจักร) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร นอยเรือน) 

 
สภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล 

สันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี 1)  เมื่อวันท่ี.....................................ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสันกลาง สมัย........................  สมัยท่ี..........   เมื่อ........................................................ 
 
 

(ลงช่ือ)      
            (นายธนภัทร พรมเอย) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

 
 


