
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 25๖3 

วันท่ี 30 ธันวาคม  ๒๕๖3 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 

ผูเขาประชุม  29   คน 
ผูเขารวมประชุม  16   คน 
ลาประชุม    0   คน 
ขาดประชุม    0   คน 
รายช่ือผูเขาประชุม 

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 ขัดบุญเรือง 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 นายจำรัส อินธน ู สมาชิก อบต.หมู 8 จำรัส  อนิธน ู  
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  
๒ นายมงคลอุดมสัจย อินศรี รองนายก อบต. มงคลอุดมสัจย  อินศรี  
๓ นายประสิทธิ์ แลสันกลาง เลขานุการนายกฯ ประสิทธิ์  แลสันกลาง  
๔ วาท่ีรอยตรีบิน ดวงยานะ เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต. บิน  ดวงยานะ  
๕ นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหนาสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๖ นางสงกรานต  แกวกอ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต  แกวกอ  
๗ นางสาวบุหลัน ทาจุมปู นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ บุหลัน ทาจุมปู  
๘ นางชนกานต กรุงศร ี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชนกานต กรุงศร ี  
๙ นางสาวศรีพรรณ ชัยธิ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ศรีพรรณ ชัยธิ  

๑๐ นายอนุชา เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา เช้ือเมืองพาน  
๑๑ นางอัญชลี  ขันตี เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  
๑๒ นายโชติพัฒน วงศไชยทะ เจาพนักงานการเกษตรฯ โชติพัฒน วงศไชยทะ  
13 นางสาวลลิตา  ตาวิยะ พนักงานจาง ลลิตา  ตาวิยะ  
15 นางสาวนภาพร  บุญบุตร พนักงานจาง นภาพร  บุญบุตร  
16 นางอรุณ  เศรษฐยะ ผูใหญบานหมูท่ี 11 อรุณ  เศรษฐยะ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาว
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 25๖3 ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
  ๑.๑ เร่ือง แจงสมาชิกสภาฯ ทุกทานใหรบทราบถึงการจายเงินฌาปนกิจสงเคราะหในสวนของสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสันกลาง 

- มติท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดแจงรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  เปนการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2563 เมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 ซึ่งไดผานการตรวจ
จากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบรอยแลว และไดสำเนารายงานการประชุมดังกลาวแนบพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม  ซึ่งหากพบวามีขอความใดท่ีจะเปล่ียนแปลงก็ขอแจงในท่ีประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้ 

เมื่อไมมีผูใดทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงขอมติใน
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ตามท่ีไดเสนอ 

 

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไมเห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำป 25๖3 เมื่อวันท่ี  12  พฤศจิกายน  ๒๕๖3   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 
  พ.ศ.2563 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ.2563) ตอท่ีประชุมสภาฯ เพื่อแจงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ 

นายณรงค  ติ๊บแปง  นายกองคการบริหารสวนตำบล  ไดชี้แจงพรอมทั้งรายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาและผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.
2563) ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

  เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบลไดรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 พรอมท้ังช้ีแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบแลว ประธานสภาฯ จึงเชิญสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย 

 นายเจริญ  เย็นสุขสิริ ส.อบต.หมูท่ี 16 อภิปรายเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและ
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 ในสวนของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายแลว ประธานสภาฯ จึงขอมติในท่ีประชุม 

มติในท่ีประชุม  
- ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เร่ือง พิจารณาโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖4 

เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 2 รายการ ดังนี้  
  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 

- คาจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 3,500 บาท 
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
- คาจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนักปลัดอบต.) จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 3,500 บาท 
ขอกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
ประธานสภาฯ ไดเชิญนางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหนาสำนักปลัด ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายก

องคการบริหารสวนตำบล เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564  
นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหนาสำนักปลัด ช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเปนในการขออนุมัติโอนลด

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564 ดังนี ้
โอนลด  2  รายการ จำนวนเงิน 5,000  บาท 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสำนักงาน 
คาจัดซื้อโตะทำงาน  จำนวน  1  ตัว (กองคลัง)    จำนวน  5,000  บาท 
งบประมาณกอนโอน      จำนวน  5,000  บาท 
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้      จำนวน  5,000  บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จำนวน         0  บาท 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหาร ท่ัวไป  งบดำเนินงาน  หมวดคาใชสอย   
  วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)     จำนวน 150,000 บาท 

งบประมาณกอนโอน      จำนวน  141,653  บาท 
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้      จำนวน      2,000  บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จำนวน   139,653 บาท 
  เพื่อนำเงินงบประมาณท่ีโอนลดในคร้ังนี้ไปต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสำนักงาน 

- คาจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนักปลัดอบต.)   จำนวน  3,500  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนกัปลัดอบต.) จำนวน 1  ตัวๆ ละ 
3,500  บาท  มีขนาดไมนอยกวา กวาง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 

  แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสำนักงาน 
- คาจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (กองคลัง)    จำนวน  3,500  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1  ตัวๆ ละ 3,500  
บาท  มีขนาดไมนอยกวา กวาง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 

เมื่อนางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหนาสำนักปลัด ไดช้ีแจงเหตุผลและความจำเปนในการขออนุมัติโอน
ลดงบประมาณตอท่ีประชุมสภาฯ แลว ประธานสภาฯ จึงเชิญสมาชิกสภาฯไดอภิปราย 

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใดเสนออภิปรายแลว ประธานสภาฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติตามท่ีไดเสนอ 
ประธานสภาฯ ไดเชิญรองนายกองคการบริหารสวนตำบลซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวน

ตำบล ช้ีแจงในการขออนุมัติ 
มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไมเห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2564  เพื่อต้ังจายเปน
รายการใหม จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
โอนลด  2  รายการ จำนวนเงิน 5,000  บาท 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสำนักงาน 
คาจัดซื้อโตะทำงาน  จำนวน  1  ตัว (กองคลัง)    จำนวน  5,000  บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดำเนินงาน  หมวดคาใชสอย   
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)     จำนวน  2,000  บาท 
เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม จำนวน  2  รายการ   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสำนักงาน 
- คาจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนักปลัดอบต.)   จำนวน  3,500  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนักปลัดอบต.) จำนวน 1  ตัวๆ ละ 
3,500  บาท  มีขนาดไมนอยกวา กวาง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 

  แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสำนักงาน 
- คาจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (กองคลัง)    จำนวน  3,500  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1  ตัวๆ ละ 3,500  
บาท  มีขนาดไมนอยกวา กวาง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 

 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง ญัตติของสมาชิกสภาฯ  
- ไมมี 



 -๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง นายก อบต. แจงใหทราบ 
6.๑ เร่ือง การจัดงานวันเด็กแหงชาติ นายณรงค  ต๊ิบแปง นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดแจง

เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2564 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือแจงเล่ือนการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ออกไปอยางไมมีกำหนด เนื่องจากสถานการณโรคโควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยูในขณะนี้ และยังไมสามารถควบคุมการ
ระบาดของโรคดังกลาวได หรือถามีความคืบหนาประการใดแจงใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

6.๒ เร่ือง การจัดงานพอขุนเม็งรายและงานกาชาดจังหวัดเชียงรายประจำป 2564 นายณรงค  ต๊ิบแปง 
นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดแจงเรื่องการจัดงานพอขุนเม็งรายและงานกาชาดจังหวัดเชียงรายประจำป 2564 
ซึ่งในปนี้ เมื่อวันท่ี 5 มกราคม ท่ีผานมา กระผมไดเขารวมประชุมประจำเดือนของอำเภอพาน และไดรับการประสานจากทาง
อำเภอพาน ไดกำหนดใหสงนักรองเขาประกวด ซึ่งในสวนของผูนำทองท่ีทางอำเภอไดมีตัวแทนเขารวมประกวดรองเพลงแลว 
ยังขาดแตในสวนของทองถ่ิน ซึ่งทางอำเภอพานจะขอใหแตละตำบลจับฉลาก เพื่อจัดสงตัวแทนเขาประกวดรองเพลง กระผม
เลยนำเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ ซึ่งหากตำบลสันกลางเปนผูจับฉลากได ขอใหทุกทานเตรียมตัวสงตัวแทน
เขารวมการประกวดรองเพลงในครั้งนี้ดวย  

-ท่ีประชุมรับทราบ 
6.๓ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นายณรงค  ติ๊บแปง นายกองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง แจงเรื่อง

งบประมาณที่ไดรับจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในสวนของการเจาะบอบาดาล ซึ่งอบต.ไดรับงบประมาณ จำนวน 11 แหง 
ซึ่งในขณะนี้สามารถเจาะไดเพียงในพื้นท่ีหมูท่ี 1 และหมูท่ี 4 เทานั้น สวนในพื้นท่ีหมูบานอื่นๆ ในขณะนี้ยังไมสามารถเจาะหา
น้ำบาดาลได แมกระท่ังในพื้นท่ีของอบต. ก็ยังไมสามารถเจาะไดเชนกัน  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดอภิปรายเสริมในสวนของโครงการเจาะบอบาดาลของหมูท่ี 11 
นางสมพร  นอยเรือน  ส.อบต.หมูที่ 13 สอบถามความคืบหนาในเรื่องแทนรองรับถังกรองน้ำ ซึ่งขณะนี้มี

เพียงแทนถังกรองน้ำเทานั้น 
นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของส.อบต.หมูท่ี 13 ซึ่งในขณะนี้ทางอบต.รอผูรับจางซึ่งได

ทำสัญญาจางกับทางอำเภอ มาทำการติดต้ังในสวนท่ียังไมครบ ซึ่งทางอำเภอแจงวาทางบริษัทท่ีรับจางจะมาทำการติดต้ังให
เร็วๆ นี้  

ผูใหญบานหมูที่ 11 สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการเจาะบอบาดาล  ของหมูที่ 11 และสอบถาม
ความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการขุดบอภัยแลงในพื้นท่ีหมูท่ี 11  

นายสมศักด์ิ  กาโยงแวน  ส.อบต.หมูท่ี 18  สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบอบาดาล และ
โครงการกอสรางถังเก็บน้ำดิบของทางหมูบาน หมูที่ 18 ซึ่งเปลี่ยนจากโครงการไฟฟาสาธารณะ ขอเปลี่ยนเปนโครงการ
กอสรางระบบประปากอสรางถังเก็บน้ำ  

นายณรงค  ต๊ิบแปง  นายกองคการบริหารสวนตำบล  ตอบขอซักถามของผูใหญบานหมูท่ี 11 เนื่องจากรถ
แบ็คโฮ ตามตารางกำหนดการ ในวันนี้จะออกจากหมูท่ี 14 จะเขาดำเนินการตอในหมูท่ี 15 เนื่องจากฤดูกาลเกี่ยวขาวเสร็จ
ส้ินแลว หลังจากนั้นจะเขาดำเนินการในหมูท่ี 15 และจะตอดวยหมูท่ี 9 และจะเขาดำเนินการในหมูท่ี 11 เปนลำดับถัดไป 
สำหรับโครงการของหมูท่ี 18 ในสวนของโครงการเจาะน้ำบาดาล กระผมจะดำเนินการสอบถามความคืบหนาจากทางอำเภอ
ใหภายในอาทิตยนี้  

-ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 -๖- 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ือง อื่นๆ 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกแตละหมูบาน เปนผูอภิปราย 
 ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  ส.อบต.หมูท่ี 9 สอบถามความคืบหนาโครงการกอสรางขยายสะพานบริเวณถนนหนา

วัดหัวฝาย  และโครงการกอสรางถนนคอนกรีตบานแมคาวโตน-ปาขา ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งจะเปนถนนลาดยางมะตอย 
ทางหมูท่ี 9 บานหัวฝาย และปรึกษาหารือกับทางบานปาขา หมูท่ี 4  ทางหมูบานอยากไดยางมะตอยของเกาท่ีเหลือจากการ
ทำถนน  ซึ่งจะนำยางมะตอยเกาไปทำถนนเสนหลังชลประทาน หากไดรับงบประมาณมาแลว  ขอใหแจงใหทางสมาชิกสภาฯ 
ไดรับทราบ เพื่อจะไดทำการติดตามสอบถามในสวนนี้  และแนะนำในสวนของโครงการกอสรางเข่ือนหวยตนยาง อยากใหทำ
แผนเก็บกักน้ำ 

  นายเจริญ  เย็นสุขศิริ ส.อบต.หมูท่ี 16 แนะนำในสวนของระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  และแนะนำใน
สวนของโครงการกอสรางเข่ือนหวยตนยาง พรอมท้ังแจงใหแตละหมูบานรวมกันจัดทำเขาในแผนประชาคมของแตละหมูบาน
ดวย เนื่องจากเปนโครงการท่ีคอนขางสำคัญ และสามารถชวยแกไขในดานของภัยแลง และอุทักภัยภายในพื้นท่ีตำบลสันกลาง
ไดเปนอยางดี  

 นายธเนศ  ดวงจันทร ส.อบต.หมูท่ี 17 สอบถามความคืบหนาของโครงการกอสรางส่ีแยกไฟแดงบริเวณปาก
ทางเขาโครงการชลประทานซอย 4  

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของสมาชิก
สภาฯ หมูท่ี 9 และหมูท่ี 16  

 นายณรงค  ต๊ิบแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 และหมูท่ี 16 
 ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  ส.อบต.หมูที่ 9 ขอเพิ่มเติมในสวนของโครงการกอสรางสี ่แยกไฟแดงบริเวณปาก

ทางเขาโครงการชลประทานซอย 4  
 นายนง ตะยศ  ส.อบต.หมูที่ 17  แนะนำการใชงบประมาณเพื่อนำมาจัดทำโครงการกอสรางสี่แยกไฟแดง

บริเวณปากทางเขาโครงการชลประทานซอย 4  
 นายณรงค   ต๊ิบแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล  ขอขอซักถามของสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 
 นายบรรลุ  กมลเทศ ส.อบต.หมูที่ 12 สอบถามในสวนของงบอุดหนุนเฉพาะที่ใชในโครงการกอสรางถนน

เช่ือมหมูท่ี 18 บานรวมไทย เนื่องจากถนนเสนนี้ยังเปนถนนลูกรัง  และแนะนำในสวนของการทำแนวกันไฟในปนี้ โดยแนะนำ
ใหใชเครื่องจักรแทนการใชแรงงานคน 

 นายนิคม  รินเที่ยง ส.อบต.หมูที่ 3  เห็นดวยกับความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ หมูที่ 12 และเพิ่มเติมใน
สวนของการทำแนวกันไฟ โดยใชเครื่องจักรแทนแรงงานคน 

 นางสมพร  นอยเรือน  ส.อบต.หมูท่ี 13 สอบถามเรื่องตนไมใหญบริเวณชลประทาน  แนะนำใหตัดกิ่งไม 
 นายสวาท  ใจแดง  ส.อบต.หมูท่ี 6 สอบถามความคืบหนาโครงการขุดลอกคลองรองลึก 
 ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  ส.อบต.หมูท่ี 9  แนะนำในสวนของโครงการสถานีกูชีพปลา 
 นายมิตร  ตาลดี  ส.อบต.หมูท่ี 4 สอบถามเรื่องปายตำบลสันกลาง  
 นายณรงค ต๊ิบแปง  นายกองคการบริหารสวนตำบล  ตอบขอซักถามของส.อบต.หมูท่ี 4 เนื่องจากเรื่องปาย

ของตำบลสันกลาง ไดนำเรียนชี้แจงไปเมื่อปที่แลวครั้งหนึ่ง เหตุผลที่ไมสามารถกอสรางปายดังกลาวได ก็เนื่องจากเราไมมี
สถานท่ีในการกอสรางปายดังกลาว  

 
 

 

 

         วาท่ีรอยตรี 
               (ลงช่ือ)....................................................ผูจดบันทึกการประชุม 
                     (บิน  ดวงยานะ) 



 -๗- 

                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 -๘- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งไดดำเนินการตรวจสอบฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื ่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
(นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการ 
         (นายภัทราวุธ ชุมอินจักร) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร นอยเรือน) 

 
 
 
 
 

สภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล 
สันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ...................................................... แลว ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสันกลาง สมัย........................ สมัยท่ี........... ประจำป...................... เมื่อวันท่ี ............................................... 
 
 

(ลงช่ือ)      



 -๙- 

           (นายธนภัทร พรมเอย) 
         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 

 
 
 


