
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25๖4 (คร้ังที่ 1) 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ผู้เข้าประชุม  27   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  16   คน 
ลาประชุม    2   คน 
ขาดประชุม    0   คน 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายธนภัทร พรมเอ้ย ประธานสภา อบต. ธนภัทร พรมเอ้ย  
2 นายวินัย กันแสงแก้ว รองประธานสภา อบต. วินัย กันแสงแก้ว  
3 นายสมศักดิ์ ปินตา สมาชิก อบต.หมู่ 1 สมศักดิ์  ปินตา  
4 นายสมเกษ ปินตา สมาชิก อบต.หมู่ 2 สมเกษ ปินตา  
5 นางสม ศิริภควิทย์ สมาชิก อบต.หมู่ 2 สม ศิริภควิทย์  
6 นายพิเชษฐ์ รินเท่ียง สมาชิก อบต.หมู่ 3 พิเชษฐ์ รินเท่ียง  
7 นายนิคม รินเท่ียง สมาชิก อบต.หมู่ 3 นิคม รินเท่ียง  
8 นายปิง ขัดบุญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ 4 ปิง ขัดบุญเรือง  
9 นายมิตร ตาลดี สมาชิก อบต.หมู่ 4 มิตร ตาลดี  

10 นางอำนวย เอมสุวรรณ์ สมาชิก อบต.หมู่ 6 อำนวย เอมสุวรรณ์  
11 นายสวาท ใจแดง สมาชิก อบต.หมู่ 6 สวาท ใจแดง  
12 นายวิโรจน์ เต๋จ๊ะ สมาชิก อบต.หมู่ 7 วิโรจน์ เต๋จ๊ะ  
13 นายจำรัส อินธนู สมาชิก อบต.หมู่ 8 จำรัส  อินธนู  
14 นายอุดม สุขเจริญ สมาชิก อบต.หมู่ 8 อุดม สุขเจริญ  
15 ส.ต.อ.เนตรา โสลา สมาชิก อบต.หมู่ 9  ลา 
16 นายอินจันทร์ สุภาใส สมาชิก อบต.หมู่ 9 อินจันทร์ สุภาใส  
17 นายสุทธิพงษ์ วงค์ไฝ สมาชิก อบต.หมู่ 10 สุทธิพงษ์ วงค์ไฝ  
18 นายบรรลุ กมลเทศ สมาชิก อบต.หมู่ 12 บรรลุ  กมลเทศ  
19 นายศรีวน แปงวัน สมาชิก อบต.หมู่ 12 ศรีวน แปงวัน  
20 นางสมพร น้อยเรือน สมาชิก อบต.หมู่ 13 สมพร น้อยเรือน  
21 นายก๋วน อินพรม สมาชิก อบต.หมู่ 14 ก๋วน อินพรม  
22 นายบุญมี สีใจสา สมาชิก อบต.หมู่ 14 บุญมี สีใจสา  
23 นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์ สมาชิก อบต.หมู่ 15  ลา 
24 นายสมัย รินคำ สมาชิก อบต.หมู่ 15 สมัย รินคำ  
25 นางจันทร์หอม ดีหน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
26 นายเจริญ เย็นสุขศิริ สมาชิก อบต.หมู่ 16 เจริญ เย็นสุขศิริ  
27 นายธเนศ ดวงจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 17 ธเนศ ดวงจันทร์  
28 นายนง ต๊ะยศ สมาชิก อบต.หมู่ 17 นง ต๊ะยศ  
๒๙ นายสมศักดิ์ กาโยงแว่น สมาชิก อบต.หมู่ 18 สมศักดิ์ กาโยงแว่น  

     
 



 -๒- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายณรงค์  ต๊ิบแปง นายก อบต.สันกลาง ณรงค์  ต๊ิบแปง  
๒ นายมงคลอุดมสัจย์ อินศรี รองนายก อบต. มงคลอุดมสัจย์  อินศรี  
๓ นายประสิทธิ์ แลสันกลาง เลขานุการนายกฯ ประสิทธิ์  แลสันกลาง  
๔ ว่าท่ีร้อยตรีบิน ดวงยานะ เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต. บิน  ดวงยานะ  
๕ นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๖ นางสงกรานต์  แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์  แก้วก้อ  
๗ นางสาวบุหลัน ทาจุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ บุหลัน ทาจุมปู  
๘ นางสาวรุ่งนภา  คำปาวีละ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รุ่งนภา  คำปาวีละ  
๙ นายวิกรม   คุ้มเนตร ผอ.กองช่าง วิกรม  คุ้มเนตร  

๑๐ นายอนุชา เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา เช้ือเมืองพาน  
๑๑ นางอัญชลี  ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  
๑๒ นายเสริฐ  มาลา นายช่างโยธาอาวุโส เสริฐ  มาลา  
13 นางสาวลลิตา  ตาวิยะ พนักงานจ้าง ลลิตา  ตาวิยะ  
15 นางสาวนภาพร  บุญบุตร พนักงานจ้าง นภาพร  บุญบุตร  
16 นางอรุณ  เศรษฐยะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 อรุณ  เศรษฐยะ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าว
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25๖4 (ครั้งที่ 1) ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายธนภัทร  พรมเอ้ย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี้ 
  ๑.๑ เรื่อง แนะนำพนักงานใหม่ จำนวน 1 ราย  นางสาวรุ่งนภา  คำปาวีละ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในชำนาญการ ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลตำบลเมืองพาน พร้อมทั้งได้เชิญให้นางสาวรุ่งนภา  คำปาวีละ แนะนำตัวต่อท่ี
ประชุมสภาฯ  
  นางสาวรุ่งนภา  คำปาวีละ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้แนะนำตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ  
ดิฉันช่ือนางสาวรุ่งนภา  คำปาวีละ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ย้ายมาจากเทศบาลตำบลเมืองพาน  
  1.2 เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่ีได้มาเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าศูนย์สันกลางรวมใจ เมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีผ่าน 

- มติท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  ๒๕๖3 ซึ่งได้ผ่านการตรวจจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแนบพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม  ซึ่งหากพบว่ามีข้อความใดท่ีจะเปล่ียนแปลงก็ขอแจ้งในท่ีประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้ 

นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  13 ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 5 ขอให้ยกเลิกข้อความว่า
โครงการเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ และให้เพิ่มคำว่าแท่นรองรับก่อนหน้าคำว่าถังกรองน้ำเท่านั้น 

 



 -๓- 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอมติใน
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ตามท่ีเสนอ 

 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี 25๖3 เมื่อวันท่ี  30  ธันวาคม  ๒๕๖4   

 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   5.1 เร่ือง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางประจำปี พ.ศ. 2564 และ 
   คร้ังแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2565 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้นำเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการกำหนดสมัย

ประชุมสภาองค์การบิหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.2565 โดยเสนอ
เหมือนปีท่ีผ่านมาดังนี้ 

- ข้อมูลการกำหนดสมัยประชุมในปี พ.ศ.25๖3 ท่ีผ่านมา  
สมัยท่ี 1 วันท่ี      1 - 15  กุมภาพันธ์  25๖3 
สมัยท่ี 2 วันท่ี  16 - 30   มิถุนายน  25๖3 
สมัยท่ี 3 วันท่ี      ๑ - ๑๕  สิงหาคม  25๖3 
สมัยท่ี 4 วันท่ี     16 - 30  ธันวาคม  25๖3 

                     และการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี        
พ.ศ.25๖5  (สมัยแรกของปีถัดไป)  วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.25๖5 

ข้อเสนอในปี พ.ศ.2564 ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 
สมัยที่ 2 วันท่ี  ๑๖ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖4  (พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล) 
สมัยที่ 3 วันท่ี  ๑ - ๑๕  สิงหาคม  25๖4  (พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป)ี 
สมัยที่ 4 วันท่ี  16 - 30  ธันวาคม 25๖4  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ์  25๖5 
หลังจากท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้นำเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ แล้ว    

จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติตามท่ีได้เสนอ 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 



 -๔- 
 
สรุป ท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 
สมัยที่ 2 วันท่ี  ๑๖ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖4  (พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล) 
สมัยที่ 3 วันท่ี  ๑ - ๑๕  สิงหาคม  25๖4  (พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป)ี 
สมัยที่ 4 วันท่ี  16 - 30  ธันวาคม 25๖4  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ์  25๖5 

 

ระเบียบวาระที่ 5   5.2 เร่ืองการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 (คร้ังที่ 2) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการจัดซื้อวัสดุท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 2 บ้านแม่คาวหลวง  จำนวนเงิน  80,940  บาท 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอ
ญัตติเป็นผู้อภิปรายในระเบียบวาระนี้  
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจำ พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 2) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
  โครงการจัดซื้อวัสดุท่อประปาภูเขา หมู่ที ่ 2 บ้านแม่คาวหลวง  จำนวน 80,940 บาท เนื่องจากเป็น
โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และเป็นโครงการที่ต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการท่ี
เกี่ยวข้องระบบน้ำประปาภูเขา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค  และประกอบกับเป็นช่วงท่ีทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาที่อบต.  และอยู่ในช่วงที่อบต.จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงได้เสนอ
โครงการนี้ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้โดยเร่งด่วน 
  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย  
  นายสมเกษ  ปินตา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 ได้อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 
2 บ้านแม่คาวหลวง  เนื่องจากน้ำบริเวณนี้นอกจากจะนำมาใช้ในพื้นท่ีบ่อน้ำพุเย็นแล้ว หลังจากท่ีเราไม่ได้ใช้น้ำในช่วงเทศกาล 
เราก็ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านท่ีอยู่โซนทางด้านล่างได้อีกทางหนึ่งด้วย 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติตามท่ีได้เสนอ 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  27 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 2) จำนวน 1 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการจัดซื้อวัสดุท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 2 บ้านแม่คาวหลวง  จำนวน 80,940 บาท 

 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง นายก อบต. แจ้งให้ทราบ 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

6.๑ เรื่อง การออกประชาคมของปี 2565  นายณรงค์  ติ๊บแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ได้แจ้งเกี่ยวกับการออกประชาคมในปีนี้  ซึ่งเดิมได้กำหนดตารางไว้ตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ด้วยเหตุผลท่ีเราต้อง
ประชุมสภาฯ โดยเร่งด่วนในวันจันทร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์  ดังนั้นจึงต้องขอเปล่ียนจากเดิมซึ่งจะเริ่มวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564  
เปล่ียนเป็นเริ่มวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 



 -๕- 
 
6.๒ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเงินรางวัลธรรมาภิบาล  นายณรงค์  ต๊ิบแปง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลสันกลาง ได้แจ้งเรื่องความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบประมาณเงินรางวัลธรรมภิบาล 
มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

  

6.๓ เรื่อง  รายงานรายรับ – รายจ่ายระบบประปา ปี 2563  นายณรงค์  ติ๊บแปง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง แจ้งเรื่องการรายงานรายรับและรายจ่ายระบบประปา ปี 2563 เนื่องจากมีบางหมู่บ้านยังไม่ได้จัดส่ง
รายงานมาให้ทางกองช่าง  ดังนั้นจึงขอให้หมู่บ้านท่ียังไม่ได้รายงานรีบดำเนินการส่งรายงานโดยเร่งด่วน  

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 
  

6.4 เร ื ่อง  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 (ครั ้งที ่ 3)  นายณรงค์  ติ ๊บแปง           
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แจ้งเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีการขอจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งท่ี 3 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564  ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนั้นด้วย เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 19 
โครงการ  

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้อภิปราย 
  นายเจริญ  เย็นสุขศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 16 แนะนำในส่วนของโครงการก่อสร้างอ่างห้วยต้นยาง และโครงการ

จัดทำแนวกันไฟ พร้อมทั้งแจ้งให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกันจัดทำเข้าในแผนประชาคมของแต่ละหมู่บ้านด้วย เนื่องจากเป็น
โครงการท่ีค่อนข้างสำคัญ  

 นายสมศักดิ์  กาโยงแว่น ส.อบต.หมู่ที ่ 18 ขอแนะนำในส่วนของโครงการที่จะนำไปใส่ในการจัดทำ
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน และแจ้งในส่วนของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 18 ซึ่งในขณะนี้ทำการเจาะได้แล้ว 
ความลึกอยู่ท่ี 80 เมตร และแนะนำให้เชิญท่านสจ.คนใหม่เข้าร่วมประชุมกับทางชุมชนด้วย  

 นายเจริญ  เย็นสุขศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 16 สอบถามแนวทางการช่วยเหลือ โครงการเกี่ยวกับสะพานคอขวด 
โดยเสนอให้ทำการขยายช่องทางจราจร 

 นายบุญมี  สีใจสา  ส.อบต.หมู่ที่ 14 สอบถามความคืบหน้าของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล  พร้อมท้ังสอบถามในส่วนของกระเบ้ืองปูพื้นบริเวณห้องกิจการสภาฯ  และสอบถามการจัดเก็บขยะอันตราย
ในพื้นท่ีตำบลสันกลาง  พร้อมท้ังแนะนำในส่วนของการรายงานระบบประปาของหมู่บ้าน 

 นายนิคม  รินเท่ียง  ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ขอเสริมในส่วนของการทำจัดโครงการห้วยต้นยาง และขอฝากให้แต่ละ
หมู่บ้านช่วยกันจัดทำโครงการนี้ไว้ในแผนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน 

 นางอรุณ  เศรษฐยะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สอบถามเรื่องการเก็บขยะอันตราย และการขุดเจาะบ่อบาดาลใน
พื้นท่ีหมู่ท่ี 11  

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้าน  



 -๖- 
 นายณรงค์  ติ๊บแปง  นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลสันกลาง ได้ตอบข้อซักถามส.อบต.หมู ่ท ี ่ 16 

เนื่องจากสะพานคอขวดอยู่ในเขตความรับผิดชอบของชลประทาน  ซึ่งจากการสอบถามทางชลประทานในเบื้องต้น ได้รับ
คำตอบว่าขณะนี้ทางชลประทานได้นำโครงการนี้เข้าสู่แผนของชลประทานเรียบร้อยแล้ว  

  
นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตอบข้อซักถามส.อบต.หมู่ที่ 14 เกี่ยวกับ

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากเป็นโครงการของทางอำเภอ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อำเภอพาน เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ไม่ได้เกี ่ยวข้องกับทางอบต.   และในส่วนของการเก็บขยะอันตรายจะสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้  

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย 
 นางสมพร น้อยเรือน ส.อบต.หมู่ที่ 13 สอบถามเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ภายในบริเวณบ้าน  ต้องทำ

หนังสือมาที่อบต.ก่อนหรือไม่ หรือสามารถทำหนังสือประสานไปที่การไฟฟ้าได้โดยตรง  พร้อมทั้งขอขอบคุณที่ให้เจ้าหน้าไป
ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนคันคลองชลประทานทำให้การจราจรบริเวณนั้นดีขึ้น  

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ตอบข้อซักถามของสมาชิสภาฯ หมู่ท่ี 13 เกี่ยวกับการขอ
ย้ายเสาไฟฟ้า ซึ่งสามารถดำเนินการประสานไปทางการไฟฟ้าได้โดยตรง  โดยไม่ต้องผ่านทางอบต. และได้เชิญว่าท่ีร้อยตรีบิน  
ดวงยานะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อภิปรายในท่ีประชุม  

 ว่าที่ร้อยตรีบิน  ดวงยานะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการขอ
อนุญาตย้ายเสาไฟฟ้า พร้อมท้ังแจ้งเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีตำบลสันกลาง 

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอภิปรายแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กล่าวปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี1) ประจำพุทธศักราช 2564 ณ บัดนี้ 
 
 

 

         ว่าท่ีร้อยตรี                   
               (ลงช่ือ)....................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                     (บิน  ดวงยานะ) 
                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 
                                               
 

  (ลงช่ือ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายธนภัทร พรมเอ้ย) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
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