
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ.25๖3 (คร้ังท่ี 1) 

วันศุกรท่ี  7  สิงหาคม  ๒๕๖3 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  

ผูเขาประชุม  28   คน 
ผูเขารวมประชุม  ๑6   คน 
ลาประชุม    1   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.  ลา 
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 สม        ศิริภควิทย  
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        ขัดบุญเรอืง  
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 นายจำรัส      อินธน ู สมาชิก อบต.หมู 8 จำรัส      อินธนู  
14 นายอุดม       สุขเจริญ สมาชิก อบต.หมู 8 อุดม        สุขเจริญ  
15 ส.ต.อ.เนตรา   โสลา สมาชิก อบต.หมู 9 เนตรา   โสลา  
16 นายอินจันทร   สุภาใส สมาชิก อบต.หมู 9 อินจันทร   สุภาใส  
17 นายสุทธิพงษ   วงคไฝ สมาชิก อบต.หมู 10 สุทธิพงษ   วงคไฝ  
18 นายบรรลุ       กมลเทศ สมาชิก อบต.หมู 12 บรรลุ        กมลเทศ  
19 นายศรีวน       แปงวัน สมาชิก อบต.หมู 12 ศรีวน        แปงวัน  
20 นางสมพร       นอยเรือน สมาชิก อบต.หมู 13 สมพร       นอยเรือน  
21 นายกวน         อินพรม สมาชิก อบต.หมู 14 กวน         อินพรม  
22 นายบุญมี        สีใจสา สมาชิก อบต.หมู 14 บุญมี        สีใจสา  
23 นายภัทราวุธ    ชุมอินจักร สมาชิก อบต.หมู 15 ภัทราวุธ    ชุมอินจักร  
24 นายสมัย         รินคำ สมาชิก อบต.หมู 15 สมัย         รินคำ  
25 นางจันทรหอม  ดีหนอย สมาชิก อบต.หมู 16 จันทรหอม  ดีหนอย  
26 นายเจริญ        เย็นสุขศิริ สมาชิก อบต.หมู 16 เจริญ        เย็นสุขศิริ  
27 นายธเนศ        ดวงจันทร สมาชิก อบต.หมู 17 ธเนศ        ดวงจันทร  
28 นายนง           ตะยศ สมาชิก อบต.หมู 17 นง           ตะยศ  
๒๙ 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 นางอัญชลี            ขันตี เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี          ขันตี  
7 นางสาวบุหลัน       ทาจุมปู นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ บุหลัน         ทาจุมปู  
8 นายอนุชา          เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา        เช้ือเมืองพาน  
9 นางจินตนา          โปรงใจ ผอ.กองคลัง จินตนา       โปรงใจ  

10 นายวีระวฒุิ          คำมา นายชางโยธาอาวุโส วีระวฒุิ       คำมา  
11 นายเสริฐ             มาลา นายชางโยธาอาวุโส เสริฐ          มาลา  
๑2 นางสุกัญญา         ชุมอินจักร นักวิชาการศึกษาฯ สุกัญญา      ชุมอินจักร  
๑3 นายสงกรานต      แกวกอ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต    แกวกอ  
๑4 จ.ส.ท.ราเชนทร    คำมาบุตร เจาพนักงานปองกันฯ ราเชนทร     คำมาบุตร  
15 น.ส.เยาวลักษณ    มาหลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เยาวลักษณ   มาหลา  
16 นายโชติพฒัน       วงศไชยทะ เจาพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน โชติพัฒน     วงศไชยทะ  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาว
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจำปพุทธศักราช 25๖3 ตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล แจงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ เรื่อง การประกวด
รางวัลธรรมาภิบาล ประจำป 2563  โครงการสถานีกูชีพปลา  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดเขาตรวจ
ประเมินทางระบบวีดีโอ คอนเฟอรเรนท เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ท่ีผานมา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดแจงรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.25๖3  เมื่อ
วันที ่  29  มิถุนายน  ๒๕๖3  เมื ่อไมมีผู ใดทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมแลว 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ตามท่ีไดเสนอ 
มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
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สรุป  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมองคการบริหารสวนตำบลสันกลางสมัยสามัญ      

        สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2563   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   3.1  เรื่อง  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
          -วาระท่ีหนึ่ง  (รับหลักการ) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูแถลง       
คำช้ีแจงประกอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดแถลงคำช้ีแจงประกอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม)  
   หลังจากท่ีนายองคการบริหารสวนตำบล แถลงคำช้ีแจงประกอบรางขอบัญญัติฯ เสร็จส้ินแลว 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญนางสาวบุหลัน  ทาจุมปู ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญ
การ เปนผูอานสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคกาบริหารสวนตำบลอภิปรายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลไดเชิญสมาชิกสภาฯ  เปนผูอภิปรายหรือสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564   

นายบุญมี  สีใจสา  ส.อบต.หมูท่ี 14 สอบถามในสวนของครุภัณฑ  เครื่องพนหมอกควัน  โตะ
ทำงานของพนักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร 

นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  ส.อบต.หมูท่ี 16 สอบถามในสวนของเงินอุดหนุนโรงเรียน และถังดับเพลิง
ภายในโรงเรียน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถาม
ของสมาชิกสภาฯ ท้ังสองหมูบาน 

นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 14 ในสวนของครุภัณฑเครื่อง
พนหมอกควัน เนื่องจากเครื่องพนหมอกควันท่ีมีอยูในปจจุบัน ไมสามารถใชงานได และไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
นำไปประเมินราคาจากรานเพื่อทำการซอมแซม ปรากฏวาราคาคอนขางสูง ไมคุมคา ดังนั้นจึงไดเสนอขออนุมัติซื้อเครื่องพน
หมอกควันในปงบประมาณ 2564  และสำหรับโตะทำงานของพนักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร เหตุผลที่ขอจัดซื้อ
เพิ่มเติมในปงบประมาณ 2564 กเ็นื่องมาจากโตะทำงานและคอมพิวเตอรท่ีมีอยู  ไมเพียงพอรองรับตำแหนงขาราชการท่ี
จะทำการรับโอนมาในปหนา ดังนั้นจึงขออนุมัติจัดซื้อเพิ่มเติมในขอบัญญัติฯ ปงบประมาณ 2564 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.1  

มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบข้ันรับหลัก (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564   
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ระเบียบวาระท่ี 3 3.2 เรือ่ง การพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
         ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คนท่ีหนึ่ง 
   นายเจริญ  เย็นสุขศิริ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16  เสนอ  นายธเนศ  ดวงจันทร  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ีหนึ่ง  โดยมี นางจันทรหอม ดีหนอย  และ นายสมศักด์ิ  ปนตา  เปนผูรับรอง  
   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใด เสนอช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติม ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึง
ไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนายธเนศ  ดวงจันทร เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีหนึ่ง 

 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คนท่ีสอง 
   นายสวาท  ใจแดง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6  เสนอ นายเจริญ  เย็นสุขศิริ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ีสอง  โดยมี นายอุดม  สุขเจริญ และ นางอำนวย   เอมสุวรรณ เปนผูรับรอง 
   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใด เสนอช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติม ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึง
ไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนายเจริญ  เย็นสุขศิริ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสอง 

 

                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คนท่ีสาม 

   นายบรรลุ  กมลเทศ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12 เสนอ นายบุญมี  สีใจสา  เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ีสาม โดยมี นายอินจันทร สุภาใส และ นางสมพร  นอยเรือน  เปนผูรับรอง 
   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใด เสนอช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติม ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึง
ไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนายบุญมี  สีใจสา เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสาม 

 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คนท่ีส่ี 

   นายอุดม  สุขเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8  เสนอ นายมิตร  ตาลดี เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ีส่ี  โดยมี นายจำรัส อินธนู  และ นายปง  ขัดบุญเรือง เปนผูรับรอง 
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                   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใด เสนอช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติม ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงได

ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  
มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนายมิตร  ตาลดี  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีส่ี 

 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ัง
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คนท่ีหา 
   นางจันทรสม  ศิริภควิทย สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2   เสนอ นายนิคม  รินเท่ียง เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ีหา  โดยมี นายสมเกษ  ปนตา และ นายสมศักด์ิ  กาโยงแวน เปนผูรับรอง 
   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใด เสนอช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติม ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึง
ไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนายนิคม  รินเท่ียง เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีหา 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.3 เรื่อง การกำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดหารือท่ีประชุมสภาฯ เพื่อกำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตติ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และไดเชิญปลัดองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ใน
ฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ เปนผูอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตติฯ 
   ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการยื่นคำขอ
แปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.2 

มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 

   สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดวันยื่นคำขอแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแตวันที่ 8 – 10  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น.      
ถึง 16.30 น. และขอใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 น.ถึง 14.00 น. เปนตนไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3 3.5 เรื่อง การกำหนดประชุมในคราวตอไป เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดหารือท่ีประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมใน

คราวตอไป เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
วาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ีสาม ข้ันลงมติ โดยท่ีประชุมมีมติรวมกันใหวันท่ี 14 
สิงหาคม 2563 เปนวันประชุมในคราวตอไป 
มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี
สาม ข้ันลงมติ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.4 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งท่ี 1) 
   จำนวน 13 โครงการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,945,000 บาท                

          ขอกฎหมาย - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
            ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดจากเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
                       (๑) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ
ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อ 
บำบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 
                     (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภทตามระเบียบแลว 

(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพนัและ
เบิกจายใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายขาดเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจำและกรณีฉุกเฉินท่ี
มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล แถลงคำช้ีแจง
ประกอบงบประมาณจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดแถลงคำช้ีแจงประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 
1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 2,945,000 บาท ดังนี ้

 1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหมูบาน หมูท่ี 2 บานแมคาวหลวง (ตามรูปแบบ
รายการขององคการบรหิารสวนตำบลสันกลางกำหนด)    งบประมาณ  200,000  บาท  

2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคหมูบาน หมูท่ี 3 บานถ้ำ(ตามรูปแบบรายการของ
องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)      งบประมาณ  470,000 บาท 

          3. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 7 บานสันผักฮี้ (ตามรูปแบบรายการขององคการ
บริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)       งบประมาณ 215,000 บาท 
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          4. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 12 บานใหมพัฒนา  (ตามรูปแบบรายการของ

องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)      งบประมาณ 300,000 บาท 
         5. โครงการตอเติมหอสูงเก็บน้ำประปาหมูบาน หมูท่ี 15 บานแมคาวดวงดี (ตามรูปแบบรายการ

ขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)     งบประมาณ  210,000 บาท 
        6. โครงการซอมแซมตล่ิงลำหวยแมหนาด หมูท่ี 14 บานปาขาดอนชัย (ตามรูปแบบรายการของ

องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)      งบประมาณ 200,000 บาท                                  
                  7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานผาจอ (ตามรูปแบบรายการของ

องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)       งบประมาณ 200,000 บาท 
       8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 บานรองลึก (ตามรูปแบบรายการของ

องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)                         งบประมาณ 200,000 บาท 
                 9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 บานสันโคง  (ตามรูปแบบรายการของ

องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)       งบประมาณ 150,000 บาท  
       10. โครงการกอสรางดาดคอนกรีตรางระบายน้ำพรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บาน

ปาตาก (ตามรูปแบบรายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหรนด)          งบประมาณ 200,000 บาท 
       11. โครงการวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามรูปแบบ

รายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด) หมูท่ี 6 บานแมคาวโตน         งบประมาณ 200,000 บาท 
       12. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

บานทาทรายมูล (ตามรูปแบบรายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)   งบประมาณ 200,000 บาท       
       13. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก รูปตัวยู พรอมฝาปด หมูท่ี 9 บานหัวฝาย 

(ตามรูปแบบรายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)     งบประมาณ 200,000 บาท 
   เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบลไดช้ีแจงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ เปนผูอภิปรายและซักถาม 

 นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16  สอบถามเกี่ยวกับโครงการท่ีจะขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม 

 นายภัทราวุธ  ชุมอินจักร  สมาชิกสภาฯ หมูที ่ 15 สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณของแตละ
โครงการท่ีจะขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  และขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภาฯ    

 นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 15 และ 16  
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 นายเจริญ  เย็นสุขศิริ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16 เสนอใหเล่ือนการพิจารณาญัตติการขออนุมัติจาย

ขาดเงินสะสม ไปพิจารณาในการประชุมครั้งหนา 
          เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใดซักถามแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ี

ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระท่ี 3.5  
มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเล่ือนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ครั้งท่ี 1) ไปในคราวประชุมครั้งตอไป  
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ระเบียบวาระท่ี 3 3.6 เรื่อง การพิจารณาการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำป 
   งบประมาณ พ.ศ.2563 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง
รายละเอียดในญัตตินี้ 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงรายละเอียดรายละเอียดการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ขอความเดิม  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานปาเหียง (กองชาง)   จำนวนเงิน  280,000  บาท 
          เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานปาเหียง ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 525.00 ตารางเมตร  
ไหลทางเฉล่ียขางละ 0.25 เมตร ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกำหนด จุดดำเนินการบานอาขาผาแดง (บาน
ผาแดง) ตอจากถนนเดิม    
ขอความใหม 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานปาเหียง (กองชาง)   จำนวนเงิน  280,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานปาเหียง ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 548.00 ตารางเมตร 
ไหลทางเฉล่ียขางละ 0.15 เมตร  (ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)  สถานท่ีกอสราง 
หมูท่ี 1 บานปาเหียง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (สายบานไร)  

หลังจากที่นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดชี้แจงรายละเอียดพรอมอภิปรายเหตุผลในการขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายในครั้งนี้แลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ 

ซักถามรายละเอียดของญัตตินี้  และเมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมแลว  ประธานสภาองคการ 
บริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.6  

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.7  เรื่อง การพิจารณาการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
   พ.ศ.2563  เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 3 รายการ 

ขอกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง
รายละเอียดของการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 ตอท่ีประชุมสภาฯ  
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 นายณรงค  ติ๊บแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ ดังนี้ 
 โอนลด  จำนวน 4 รายการ  จำนวนเงิน 586,400.00 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   1. โครงการกอสรางอาคารท่ีเก็บของ หมู 3 บานถ้ำ (กองชาง) จำนวนเงิน 250,000.00 บาท 

งบประมาณกอนโอน                     จำนวนเงิน  250,000.00 บาท      
ขออนุมัติโอนลดคร้ังนี้                        จำนวนเงิน 250,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ                 จำนวนเงิน            0.00 บาท 
2. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ประเภทงานทอระบายน้ำ คสล. และงานบอพัก  

     (กองชาง)          จำนวนเงนิ   24,000.00 บาท 
งบประมาณกอนโอน                      จำนวนเงิน   24,000.00 บาท      

ขออนุมัติโอนลดคร้ังนี้                         จำนวนเงิน  20,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ                 จำนวนเงิน      4,000.00 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งบลงทุน คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที ่ด ินและ    
สิ่งกอสราง 

      3. คาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนสูพื้นท่ีการเกษตร (หินคลุก) หมู 7 บานสันผักฮี้ (กองชาง)  
     จำนวนเงิน   66,400.00 บาท 

งบประมาณกอนโอน                     จำนวนเงิน   66,400.00 บาท      
ขออนุมัติโอนลดคร้ังนี้                        จำนวนเงิน  66,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ                จำนวนเงิน        400.00 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนราชการ  
    4. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในหมูบาน หมูท่ี 18 บานเวียงสา (กองชาง)  
              จำนวนเงิน 250,000.00 บาท 

งบประมาณกอนโอน                     จำนวนเงิน 250,000.00 บาท      
ขออนุมัติโอนลดคร้ังนี้                        จำนวนเงิน 250,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ                     จำนวนเงิน             0.00 บาท 
 

 เพื่อนำเงินงบประมาณท่ีโอนลดในคร้ังนี้ไปต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 3 รายการ ดังนี ้
 

 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
 1. วางทอระบายน้ำคสล. พรอมบอพักคสล. หมู 7 บานสันผักฮี้ (กองชาง)  จำนวนเงิน 66,000 บาท    

ปริมาณงาน ทอระบายน้ำ คสล. ศก.0.40 เมตร จำนวน 36 ทอน พรอมบอพัก คสล. จำนวน   3 บอ 
(ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด) 

2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมู 11 บานปาเปา (กองชาง)  จำนวนเงิน 270,000 บาท 
ปริมาณงาน ขนาดกวาง 9.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  (ตามแบบองคการบริหาร
สวนตำบลสันกลางกำหนด) 

3. กอสรางถังเก็บน้ำดิบ หมู 18 บานเวียงสา (กองชาง)                     จำนวนเงนิ 250,000 บาท 
   (ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด 

                           หลังจากที่นายกองคการบริหารสวนตำบลไดชี ้แจงเหตุและความจำเปนในการขออนุมัติโอนลด
งบประมาณครั้งนี้แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมในญัตตินี้ 

 



 -๑๐- 

 
    นายสมศักดิ ์  กาโยงแวน  ส.อบต.หมูที ่ 18 ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเปนเพิ่มเติมของ

รายละเอียดโครงการการกอสรางถังเก็บน้ำดิบ หมูท่ี 18  
    นายภัทราวุธ  ชุมอินจักร  ส.อบต.หมูท่ี 15  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะนำมา

โอนในญัตตินี้ 
    นายวิโรจน  เตจะ  ส.อบต.หมูที่ 7 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวางทอระบายน้ำ 

คสล. พรอมบอพักคสล. หมูท่ี 7  
    นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  ส.อบต.หมูท่ี 16  ซักถามเกี่ยวกับการขอโอนลดงบประมาณรายจายท่ีจะ

นำเงินมาต้ังจายเปนรายการใหมของ 3 โครงการนี ้ 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล เชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงเพิ่มเติม พรอม

ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ 
    หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม และตอบคำถามของสมาชิก

สภาฯ แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดแจงขอสรปุในญัตตินี้ เนื่องจากงบประมาณท่ีจะนำมาต้ังจาย
เปนรายการใหมของหมูท่ี 11 ยังไมชัดเจน อาจจะตองใชเงนิงบประมาณในปงบประมาณถัดไปมาเพิ่มเติมในสวนนี้  เพื่อให
สามารถจัดทำโครงการได ดังนั้นที่ประชุมจึงไดขอสรุปวา จะอนุมัติใหตั้งจายเปนรายการใหมจำวน 2 โครงการ สำหรับ
โครงการของหมูที่ 11 จะขอเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมคราวหนา และประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึง
ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.7  

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ   
ต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

โอนลด   
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  งบลงทุน คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ    
สิ่งกอสราง 

       1. คาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนสูพื้นท่ีการเกษตร (หินคลุก) หมู 7 บานสันผักฮี้ (กองชาง)  
           จำนวนเงิน  66,400.00  บาท                    
      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนราชการ  

        2. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในหมูบาน หมูท่ี 18 บานเวียงสา (กองชาง)  
            จำนวนเงิน  250,000.00  บาท 

 ต้ังจายเปนรายการใหม  จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

      1. วางทอระบายน้ำคสล. พรอมบอพักคสล. หมู 7 บานสันผักฮี้ (กองชาง) จำนวนเงิน 66,000 บาท  
ปริมาณงาน  ทอระบายน้ำคสล. ศก.0.40 เมตร จำนวน  36  ทอน พรอมบอพัก คสล.          
จำนวน 3 บอ (ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด) 
2. กอสรางถังเก็บน้ำดิบ หมู 18 บานเวียงสา (กองชาง)           จำนวนเงนิ 250,000 บาท 

    (ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด 
 
 
 

 



 -๑๑- 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 3.4  เร่ือง ญัตติของสมาชิกสภาฯ 
   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองท่ีนายก อบต. แจงใหทราบ 
   5.1 เร่ือง การประกวดรางวัลธรรมาภิบาล ประจำป 2563 (โครงการสถานีกูชีพปลา) 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล  แจงการเขารับการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล  ของโครงการสถานีกูชีพ
ปลา เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2563  ที่ผานมา ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการประสานขอขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อนำไปเสนอใหคณะกรรมการตรวจประเมินในรอบตอไป ซึ ่งอบต.สันกลาง ไดเขารอบสุดทาย สำหรับกำหนดการท่ี
คณะกรรมการจะเขามาประเมินรอบสุดทายจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรอหนังสืออยางเปนทางการจากทางคณะกรรมการฯ 

มติท่ีประชุม 
   -ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ  
6.1  เร่ือง การอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วันท่ี 24-26 สิงหาคม 
2563 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกคนสงรายช่ือเขารวม
อบรมจิตอาสาภัยพิบัติโดยขอใหสงรายช่ือหมูบานละ 1 คน  
   นายบุญมี  สีใจสา ส.อบต.หมูท่ี 14 สอบถามเกี่ยวกับการระบาดขอแมลงในพื้นท่ีหมูท่ี 9  
   นายธเนศ  ดวงจันทร แจงโครงการอบรมของผูสูงอายุท่ีวัดหัวฝาย  

   มติท่ีประชุม   
                 - ท่ีประชุมรับทราบ 
                       

                              เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด อภิปรายแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ได
กลาวปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  (ครั้งท่ี 1) ประจำปพุทธศักราช 2563   
 

เลิกประชุม เวลา ๑4.3๐ น. 
        
 
             (ลงช่ือ)....................................................ผูจดบันทึกการประชุม 
                (นายสมเกียรติ คำแสนยศ) 
                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



 -๑๒- 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1) ประจำป พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2563  ซึ่งไดดำเนินการ
ตรวจสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี..............................................เห็นวาถูกตอง     
จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
(นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการ 
         (นายภัทราวุธ ชุมอินจักร) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร นอยเรือน) 

 
สภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล 

สันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจำป พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันท่ี 7  สิงหาคม  2563  ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสันกลาง สมัย....................สมัยท่ี...................เมื่อ........................................................ 
 
 

(ลงช่ือ)      
            (นายธนภัทร พรมเอย) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

 
 


