
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ.25๖3 (คร้ังท่ี 2) 

วันศุกรท่ี  14  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. 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 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  ลา 
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 นางพัชรี             ใจเมตตา ผอ.กองการศึกษาฯ พัชรี          ใจเมตตา  
๑3 นายสงกรานต      แกวกอ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต    แกวกอ  
๑4 จ.ส.ท.ราเชนทร    คำมาบุตร เจาพนักงานปองกันฯ ราเชนทร     คำมาบุตร  
15 นางอรุณ            เศรษฐยะ ผูใหญบานหมูท่ี 11 อรุณ          เศรษฐยะ  
16 นายโชติพฒัน       วงศไชยทะ เจาพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน โชติพัฒน     วงศไชยทะ  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาว
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั ้งที ่ 2) ประจำปพุทธศักราช 25๖3 ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล แจงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ เรื่อง การประกวด
รางวัลธรรมาภิบาล ประจำป 2563  โครงการสถานีกูชีพปลา  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดเขาตรวจ
ประเมินในรอบสุดทายในวันท่ี  25  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00 – 14.00 น. ขอใหสมาชิก
สภาฯ ทุกทานเขารวมกิจกรรมในวันนี้ดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
-อยูระหวางการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 การขอใชเงินงบประมาณ 
   3.1 เรื่อง การขอใชเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวนเงิน 20,000 บาท 
   เพื่อสมทบโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 3 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล อภิปรายเกี่ยวกับ
การขอใชเงินงบประมาณ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดอภิปรายใหท่ีประชุมไดรับถึงการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อสมทบการดำเนินงานโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 3  
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                  หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดอภิปรายเสร็จส้ินแลว ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 เปนผูช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเปนเพิ่มเติม 
นายพิเชษฐ  รินเท่ียง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ไดช้ีแจงถึงเหตุและความจำเปนท่ีตองขอใชเงิน

งบประมาณเพื่อสมทบกอสรางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค เพิ่มเติม เปนเงินจำนวน 20,000 บาท เนื่องจาก
งบประมาณท่ีทางหมูบานไดรับจัดสรรในปนี้ มีไมเพียงพอตอการกอสราง จึงขอใหทางคณะบริหารจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มเติมใหดวย  

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.1  

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

 
    3.2 เรือ่ง การขอใชเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวนเงิน 100,000 บาท 
   เพื่อสมทบโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 12 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล อภิปรายเกี่ยวกับ
การขอใชเงินงบประมาณ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดอภิปรายใหท่ีประชุมไดรับถึงการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อสมทบการดำเนินงานโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 12 

  หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดอภิปรายเสร็จส้ินแลว ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12 เปนผูช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเปนเพิ่มเติม 

นายบรรลุ   กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12 ไดช้ีแจงถึงเหตุและความจำเปนท่ีตองขอใชเงิน
งบประมาณเพื่อสมทบกอสรางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค เพิ่มเติม เปนเงินจำนวน 100,000 บาท เนื่องจาก
งบประมาณท่ีทางหมูบานไดรับจัดสรรในปนี้ มีไมเพยีงพอตอการกอสราง จึงขอใหทางคณะบริหารจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มเติมใหดวย  

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.2  

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

3.3 เรื่อง การขอใชเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวนเงิน 15,000 บาท 
   เพื่อสมทบโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 7  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล อภิปรายเกี่ยวกับ
การขอใชเงินงบประมาณ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดอภิปรายใหท่ีประชุมไดรับถึงการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อสมทบการดำเนินงานโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 7 
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  หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดอภิปรายเสร็จส้ินแลว ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 เปนผูช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเปนเพิ่มเติม 
นายวิโรจน  เตจะ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 ไดช้ีแจงถึงเหตุและความจำเปนท่ีตองขอใชเงินงบประมาณ

เพื่อสมทบกอสรางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค เพิ่มเติม เปนเงินจำนวน 15,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ทาง
หมูบานไดรับจัดสรรในปนี้ มีไมเพียงพอตอการกอสราง จึงขอใหทางคณะบริหารจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมใหดวย  

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.3  

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

   3.4 เรื่อง การขอใชเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวนเงิน 10,000 บาท 
   เพื่อสมทบโครงการตอเติมหอเก็บน้ำ หมูท่ี 15 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล อภิปรายเกี่ยวกับ
การขอใชเงินงบประมาณ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดอภิปรายใหท่ีประชุมไดรับถึงการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อสมทบการดำเนินงานโครงการตอเติมหอเก็บน้ำ หมูท่ี 15 

  หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดอภิปรายเสร็จส้ินแลว ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 15 เปนผูช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเปนเพิ่มเติม 

นายภัทราวุธ  ชุมอินจักร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 15 ไดช้ีแจงถึงเหตุและความจำเปนท่ีตองขอใชเงิน
งบประมาณเพื่อสมทบโครงการตอเติมหอเกบ็น้ำ เพิ่มเติม เปนเงินจำนวน 10,000 บาท  เนื่องจากงบประมาณท่ีทาง
หมูบานไดรับจัดสรรในปนี้ มีไมเพียงพอ จึงขอใหทางคณะบริหารจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมใหดวย  

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.4  

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

 

   3.5  เรื่อง  การขอใชเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวนเงิน 20,000 บาท 
เพื่อสมทบโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมู 11  

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล อภิปรายเกี่ยวกับ
การขอใชเงินงบประมาณ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดอภิปรายใหท่ีประชุมไดรับถึงการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อสมทบการดำเนินงานโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 11 เนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยูแลวไมเพียงพอ
ตอการกอสรางโครงการดังกลาว ดังนั้นทางคณะผูบริหารจึงไดจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมใหเปนเงินจำนวน 20,000 บาท 
                              หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดอภิปรายแลว  และเมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด
สอบถามหรอือภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
ในระเบียบวาระท่ี 3.5  
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มติในที่ประชุม (อยูในที่ประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
   4.1  เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติองคการ 
   บริหารสวนตำบลสันกลาง เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ประธานสภาองคการบร ิหารสวนตำบล ไดเช ิญนายธเนศ  ดวงจันทร  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เปนผูรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
   นายธเนศ  ดวงจันทร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตำบลสันกลาง เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไดแจงใหท่ีประชุมสภาฯ รับทราบ ดังนี้     
                               ตามท่ี ที่ประชุมสภาฯ ไดมีมติแตงตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน 5 ราย เมื ่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2563  ท่ีผานมา  ซึ่งในเวลา 17.30 น. ทางเลขานุการสภาฯ  ไดนัดคณะกรรมแปรญัตติฯ ท้ัง 5 ราย เขาประชุม
เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งผลปรากฏวาขาพเจานายธเนศ  
ดวงจันทร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 17 ไดรับคัดเลือกใหเปนประธานฯ และนายบุญมี  สีใจสี  ตำแหนง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 14 
ไดรับคัดเลือกใหเปนเลขานุการฯ และขาพเจาขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้ง 5 ราย โดยไดเริ่ม
ปฏิบัติงานรับคำขอแปรญัตติฯ ต้ังวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. จนถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 
น. ไมมีผูมาขอยื่นคำขอแปรญัตติฯ แตอยางใด และคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563  ในเวลา 
14.00 น. เพื่อรวมกันหารือและจัดสงสรุปรายงานผลมาใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบตามเอกสารท่ีแนบทายหนังสือเชิญ
ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ พรอมทั้งจัดสง (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง เรื ่อง งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รางเดิม)  สงคืนใหแกประธานสภาฯ  เพื่อใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาในวาระอื่นๆ ตอไป  

มติในท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
   5.1  เรื่อง  การพิจารณารางขอบัญญัติบริหารสวนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจาย 
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   -วาระสอง  ข้ันแปรญัตติ 
                              ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดแจงถึง วาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ ซึ่งทางคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ก็ไดนำเรียนชี้แจงไปแลววา ในสวนของขั้นการขอแปรญัตตินั้น ไมมีผูใดมายื่นคำแปรญัตติแตอยางใด และ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดแจงผานในวาระการประชุมวันแปรญัตติไปแลว  
                                เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใดอภิปราย หรือซักถามเรื่องใดแลว ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบลจึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในวาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ 

มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคงรางขอบัญญัติฯ (เดิม) เนื่องจากไมมีผูเสนอคำขอแปรญัตติฯ 
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5.2 การพจิารณารางขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
-วาระสาม  ข้ันลงมติ 

                               ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดแจงถึงรายละเอียดของ วาระสาม ข้ันลงมติ ประกอบไม
มีผูยื่นคำแปรญัตติแตอยางใด ไดเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้
                                นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16 ไดสอบถามเกี่ยวกับการลงมติในระเบียบวาระ
สอง ข้ันแปรญัตติ และวาระสาม ข้ันลงมติ  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนผูช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติม  

นายสมเกียรติ  คำแสนยศ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวาระสาม ข้ันลงมติ พรอมท้ังตอบขอซักถามของ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16   

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 5.2  

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

สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง เรื่อง 
งบประมาณรายจายประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งท่ี 1)   
(เล่ือนการพิจารณามาจากการประชุมครั้งท่ีแลว) จำนวน 13 โครงการ  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  
2,945,000 บาท  

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดช้ีแจงถึงระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเปนระเบียบวาระท่ี
ไดมีการเล่ือนการพิจารณามาจากการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแลว และไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูแถลงคำ
ช้ีแจงประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม t0 
   นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลางไดแถลงคำช้ีแจงประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  
 รวมเปนเงินท้ังส้ิน  2,945,000 บาท  จำนวน 13 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหมูบาน หมูท่ี 2 บานแมคาวหลวง (ตามรูปแบบ
รายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด) 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 
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        
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7. โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานผาจอ (ตามรูปแบบ
รายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)     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 (ตามรูปแบบรายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)           
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. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พรอมฝาปด หมูท่ี 9 บานหัวฝาย 
(ตามรูปแบบรายการขององคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)  งบประมาณ 200,000 บาท 
ขอกฎหมาย - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
   ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดจากเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
                      (๑) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึง่เกี่ยวกับ
ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อ
บำบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 
                      (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 

(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้
ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจาย
ขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพบัไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจำและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
   เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบลไดช้ีแจงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ เปนผูอภิปรายและซักถาม  และเมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ 
ผูใดซักถามแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระท่ี 3.5  

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

สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งท่ี 1)  
จำนวน 13 โครงการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,945,000 บาท  
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ระเบียบวาระท่ี 6 6.2 เรื่อง การพิจารณาการขอ อนุมัติโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563  (สืบเนื่อง จากการประชุมครั้งท่ีแลว) 

           ขอกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง
รายละเอียดของการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 ตอท่ีประชุมสภาฯ  

           นายณรงค  ติ ๊บแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงเหตุผลในการขออนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งท่ีแลว ญัตตินี้ ท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติอนุมัติ
ใหโอนลดงบประมาณไปแลวจำนวน 2 รายการ เปนเงินจำนวน 316,000 บาท เพื่อนำไปต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 
2 โครงการ  คือโครงการวางทอระบายน้ำคสล. พรอมบอพักคสล. หมู 7 บานสันผักฮี้  จำนวนเงิน 66,000 บาท  และ
โครงการกอสรางถังเก็บน้ำดิบ หมู 18 บานเวียงสา  จำนวนเงนิ 250,000 บาท  ดังนั้น จึงเหลือโครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคของหมูที่ 11 ท่ียังไมผานมติจากที่ประชุมสภาฯ เนื่องจากมีการเลื่อนการพิจารณาโครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคของหมูท่ี 11 มาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้แทน  ซึ่งในครั้งนี้จะขออนุมัติโอนลดเปนเงิน จำนวน 270,000 
บาท ท้ังหมด 2 รายการ เพื่อนำเงินไปต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

 โอนลด  จำนวน 2 รายการ  จำนวนเงิน 270,000.00 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 

 

  เพื่อนำเงินงบประมาณท่ีโอนลดในคร้ังนี้ไปต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมู 11 บานปาเปา (กองชาง)  จำนวนเงิน 270,000 
บาท ปริมาณงาน ขนาดกวาง 9.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  (ตามแบบ
องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด) 

                                 หลังจากที่นายกองคการบริหารสวนตำบลไดชี้แจงเหตุและความจำเปนในการขออนุมัติโอนลด
งบประมาณครั้งนี้แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมในญัตตินี้ 

    นายสมศักดิ์  กาโยงแวน  ส.อบต.หมูที ่ 18 ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเปนเพิ่มเติมของ
รายละเอียดโครงการการกอสรางถังเก็บน้ำดิบ หมูท่ี 18   

    หลังจากที่สมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญปลัด
องคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ป 2563 ในสวนของโครงการของหมูท่ี 18  

    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิสภาฯ ซักถามเกี่ยวกับญัตตินี ้ 
    นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  เสนอใหหมูท่ี 18 จัดทำโครงการโดยใชเงินงบประมาณของอบต.  
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นายภัทราวุธ ชุมอินจักร เสนอให หมูท่ี 18 จัดทำโครงการโดยใชเงินงบประมาณของอบต. 
เนื่องจากงบประมาณท่ีทางหมูท่ี 18 จะไดรับจัดสรรจากหนวยงานภายนอก อาจจะซ้ำซอนกับโครงการท่ีอบต.ไดจัดทำไปแลว  

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใดซักถามแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ี
ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระท่ี 6.2  

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  28 คน) 
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง   1 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ   
ต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 1 รายการ ดังนี ้

โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

   1. โครงการกอสรางอาคารท่ีเก็บของ หมู 3 บานถ้ำ (กองชาง) จำนวนเงิน 250,000.00 บาท 
2. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ประเภทงานทอระบายน้ำ คสล. และงานบอพัก  

     (กองชาง)              จำนวนเงิน   20,000.00 บาท 
  ต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 1 รายการ  

1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมู 11 บานปาเปา (กองชาง)  จำนวนเงิน 270,000 
บาท ปริมาณงาน ขนาดกวาง 9.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  (ตามแบบ
องคการบริหารสวนตำบลสันกลางกำหนด)  

 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  ท่ีนายก อบต. แจงใหทราบ 
7.1 เร่ือง การขุดบอภัยแลงท้ังหมด 
นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงเรื่องการขุดบอภัยแลงท่ีไดดำเนินการไปแลวในเขตพื้นท่ี

ตำบลสันกลาง ในหมูท่ี 12 ดำเนินการไปแลว 5 ราย หมูท่ี 18 ดำเนินการแลว 3 ราย หมูท่ี  10 ดำเนินการไปแลวจำนวน 
7 คงเหลือ 3 ราย และหมูท่ี 3 ดำเนินการไปแลว 8 ราย คงเหลือเฉพาะหมูท่ี 10 จำนวน 3 ราย สำหรับในสวนท่ีเหลือจะ
เรงดำเนินการในปงบประมาณตอไป 

ส.อบต.หมู 8 สอบถามการขุดบอภัยแลงในพื้นท่ีหมูท่ี 8   
นายกองคการบริหารสวนตำบล  ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 8  
7.2 เร่ือง รายงานงบ บัญชีรายรับ – รายจายประปาหมูบาน 
นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงขอเล่ือนรายงานงบรายรับ รายจายประปาหมูบานไปพลาง

กอน เนื่องจากขอมูลบางอยาง ยังไมชัดเจนเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของขออนุญาตลา เนื่องจากบิดาไมสบาย  
7.3 เร่ือง การออกพนยายุง (รอบ 2) และการออกตรวจสันกลางสะอาด (รอบ 2) 
นายกองคการบริหารสวนตำบล แจง สืบเนื่องจากท่ีประชุมรพ.สต.ตำบลสันกลาง รวมกับผูนำ

ชุมชน ไดมอบหมายให อสม.เปนผูเบิกงบประมาณในการจัดทำโครงการสันกลางสะอาดสำหรับการออกพนหมอกควันจะ
เริ่มพนในวันท่ี 1 กันยายน นี้ โดยเริ่มจากหมูท่ี 7 – หมูท่ี 11 และ หมูท่ี 1,2,3 สำหรับบานถ้ำจะดำเนินการพนในวันท่ี    
4  กันยายน  2563 แตเนื่องจากเปนวันหยุดราชการ จึงไดเล่ือนออกไปเปนวันท่ี 7 กันยายน 

7.4 เร่ือง รายงานการรับแจงการระบาดแมลง สวนเขต หมู 9 
นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงการระบาดแมลง ในพื้นท่ีหมูท่ี 9 ซึ่งในขณะนี้ไดจัดสง

เจาหนาท่ีเกษตรออกสำรวจเรียบรอยแลว และไดแจงใหทางอำเภอไดรับทราบไปแลว 
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7.5 เร่ือง การประกวดรางวัลธรร มาภิบาล ประจำป 2563 (โครงการสถานีกูชีพปลา) 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล  แจงการเขารับการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล  ของโครงการสถานีกูชีพ
ปลา ซึ่งอบต.สันกลาง จะเขารรับการประเมินในรอบสุดทายในวันที่  25  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ซึ่งรอบ
สุดทายนี้มีท้ังดวยกัน 6 อปท.ดวยกันท่ีเขารอบสุดทาย ขอใหทุกทานเตรียมความพรอมในดานตาง  ๆและขอความรวมมือทุกทานให
ขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของกับทางเจาหนาท่ีอบต. เพื่อจะไดนำเสนอขอมูลใหทางคณะกรรมการฯ ไดรับทราบตอไป สำหรับการประชุม
เพื่อซักซอมเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการประเมิน จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม 
   -ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
   นายสมศักดิ์  กาโยงแวน ส.อบต.หมูที่ 18 สอบถามโครงการกอสรางถนนสายหลังวัดบานถ้ำไป
ถึงบริเวณแคมปาไม ผูรับเหมาไดมาทำสัญญาแลว แตยังไมเห็นผูรับเหมาเขามาดำเนินการ เพราะสัญญาจะหมดวันที่ 30 
สิงหาคม 2563  
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดตอบขอซักถาม ส.อบต.หมูที่ 18 ทางอบต.ไดใหเจาหนาท่ี
จัดทำหนังสือแจงไปยังผูรับเหมาเรียบรอยแลว  
   ส.อบต.หมูท่ี 17  สอบถามเรื่องโครงการในกรณีท่ีผูรับเหมาไมยอมเขามาทำงาน งบประมาณจะ
ตกเปนเงินสะสมหรือไมอยางไร 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดตอบขอซักถาม ส.อบต.หมูท่ี 17 ในกรณีท่ีผูรับเหมาไมเขามา
ทำงาน โดยทางอบต.จะตองทำเปนหนังสือแจงไปยังผูรับเหมา ซึ่งเราไมสามารถโทรไปแจงทางโทรศัพทได ตองทำเปนลาย
ลักษณอักษรเทานั้น ซึ่งตอนนี้กระผมไดแจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดำเนินการทำหนังสือแจงไปทางผูรับเหมาแลว  
   ส.อบต.หมูท่ี 4 สอบถามการเขากิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถาม ส.อบต.หมูท่ี 4 เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
ท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2563  

   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 
 

 



 -๑๑- 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจำป พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม  2563  ซึ่งได
ดำเนินการตรวจสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี..............................................เห็นวา
ถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
(นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการ 
         (นายภัทราวุธ ชุมอินจักร) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร นอยเรือน) 

 
สภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล 

สันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจำป พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัย....................สมัยท่ี............เมื่อ........................................................ 
 
 
 

(ลงช่ือ)      
            (นายธนภัทร พรมเอย) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

 
 


