
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25๖4 (คร้ังที่ 2) 

วันที่  15  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 สมเกต  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 8  ลา 
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 เนตรา  โสลา  
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 นายชาญณรงค์  วันพรมมิน รองนายก อบต. ชาญณรงค์  วันพรมมิน  
๔ นายประสิทธิ์  แลสันกลาง เลขานุการนายกฯ ประสิทธิ์  แลสันกลาง  
๕ ว่าท่ีร้อยตรีบิน  ดวงยานะ เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต. บิน  ดวงยานะ  
๖ นางสงกรานต์  แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์  แก้วก้อ  
๗ นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๘ นายวิกรม   คุ้มเนตร ผอ.กองช่าง วิกรม  คุ้มเนตร  
๙ นางสาวบุหลัน ทาจุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ บุหลัน ทาจุมปู  

๑๐ นายอนุชา เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา เช้ือเมืองพาน  
๑๑ นางอัญชลี  ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  
๑๒ นายเสริฐ  มาลา นายช่างโยธาอาวุโส เสริฐ  มาลา  
13 นางวีระวุฒิ  คำมา นายช่างโยธาอาวุโส วีระวฒุิ  คำมา  
14 นางอรุณ  เศรษฐยะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 นภาพร  บุญบุตร  
15 นางพัชรี  ใจเมตตา ผอ.กองการศึกษาฯ พัชรี  ใจเมตตา  
16 นางสาวลลิตา  ตาวิยะ พนักงานจ้างฯ ลลิตา  ตาวิยะ  
17 นางจินตนา  โปร่งใจ ผอ.กองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 25๖4  ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายธนภัทร  พรมเอ้ย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี้ 
  ๑.๑  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 หรือการจัดทำ
แนวกันไฟ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการร่วมกันจัดทำระหว่างท้องที่และท้องถิ่น ขอเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
  มติที่ประชุม 

- มติท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
    - อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 

5.1 เร่ืองการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 (คร้ังที่ 3) จำนวน  20 โครงการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,716,523 บาท 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอ
ญัตติเป็นผู้อภิปรายในระเบียบวาระนี้  

 นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 3) จำนวน 20 โครงการ  เป็นเงินจำนวนรวมทั้งส้ิน 2,716,523 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด งบประมาณ 150,000 บาท    
สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี งบประมาณ 70,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง          
ลำเหมืองไส้ไก่สายทุ่งเหล่า หมู่ท่ี 2  บ้านแม่คาวหลวง  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี  งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 
3 บ้านถ้ำ  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 4        
บ้านป่าข่า ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด  งบประมาณ  150,000  บาท   
สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 5 บ้านป่าต้าก  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 6. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 
บาท  สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 6 บ้านแม่คาวโตน  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 7. โครงการเทลานอเนกประสงค์  งบประมาณ  150,000  บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 7 บ้านสันผักฮี้ 
ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด งบประมาณ 150,000 บาท  
สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 8 บ้านทาทรายมูล  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 9. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ท่ี 
9 บ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 10 
บ้านผาจ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 11. โครงการปรับปรุงขยายสะพาน  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 บ้าน      
ป่าเปา  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   

 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ดำเนินงาน หมู่ท่ี 
12 บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีดำเนินงาน  หมู่ 13 
บ้านร่องลึก ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 14. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีต งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 14 บ้าน
ป่าข่าดอนชัย  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 
บ้านแม่คาวดวงดี  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 
 

 



 -๔- 
  

16. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 
150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16 บ้านสันโค้ง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

17. โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ี
ก่อสร้าง หมู่ท่ี 17 บ้านแม่คาวโคนพัฒนา  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
  18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 18 
บ้านเวียงสา  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
  19. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยประจำตำบลสันกลาง งบประมาณ 63,710 
บาท  สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 9 บ้านหัวฝาย  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
  20. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 1  จำนวนเงิน  32,813  บาท 
สถานท่ีดำเนินงาน หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย  
  นายบุญมี  สีใจสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 สอบถามเกี่ยวกับความยาวของโครงการก่อสร้างพนังกัน้น้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญตัวแทนจากทางกองช่างเป็นผู้ช้ีแจงพร้อมตอบข้อซักถาม
ของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 
  นายเสริฐ  มาลา นายช่างโยธาอาวุโส ตอบข้อซักถาม สาเหตุท่ีความยาวไม่เหมือนเดิม ก็เนื่องมาจากราคา
น้ำมันในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีจากกองช่างได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 แล้ว ประธานสภาฯ จึงได้
เชิญสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้อภิปรายต่อ 
  นายบรรลุ  กมลเทศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 สอบถามความยาวของถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ของหมู่ท่ี 12 ขอทราบเหตุผลว่าทำไมความยาวจึงยาวไม่เท่าถนนของหมู่ท่ี 18 
  นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สอบถามในส่วนของดินกลบไหล่ทางของโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญตัวแทนจากทางกองช่างเป็นผู้ช้ีแจงพร้อมตอบข้อซักถาม
ของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 
  นายเสริฐ  มาลา นายช่างโยธาอาวุโส ตอบข้อซักถาม สาเหตุก็เนื่องมาจากถนนหมู่ท่ี 18  มีไหล่ทาง  
ดังนั้นจึงทำให้ได้ความยาวที่เพิ่มข้ึนจากเดิม  
  นายนิคม  รินเท่ียง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 ขอเสนอให้เปล่ียนแปลงความลึกของโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี ของหมู่ท่ี 3 ซึ่งจากเดิมมีความลึก 1.80 เมตร ขอเปล่ียนความลึกเป็น 1.00 เมตรแทน  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญตัวแทนจากทางกองช่างเป็นผู้ช้ีแจงพร้อมตอบข้อซักถาม
ของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 
  นายเสริฐ  มาลา นายช่างโยธาอาวุโส ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สำหรับเหตุผลท่ีความลึก
ของรางระบายน้ำมีขนาดลึก 1.80 เมตรนั้น  ทางเจ้าหน้าท่ีกองช่างได้ทำการสำรวจและทำการประมาณการพร้อม
ออกแบบเสร็จแล้ว ปรากฎว่าถ้าความลึกอยู่ในระดับความลึกท่ี 1.80 เมตร จะสามารถรองรับน้ำได้ดีกว่า แต่ถ้าหากว่าเป็น
ความต้องการของทางหมู่บ้านทางเจ้าหน้าท่ีก็จะทำการแก้ไขให้เป็น 1.00 เมตรตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ท่ี 13 ร้องขอมา 
  หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีจากกองช่างได้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 แล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย 
  นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 ขอสอบถามเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของแต่ละหมู่บ้าน 
 



 -๕- 
   
                    นายเจริญ  เย็นสุขศิริ สมาชิกสภาณ หมู่ท่ี 16 ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะดำเนินการจ่ายขาดเงิน
สะสมในครั้งนี้   
                    ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สอบถามเกี่ยวกับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ
บ้านป่าเหียง หมู่ท่ี 1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังกรองน้ำ 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ช้ีแจงพร้อมตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกสภาฯ   
                     นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเป็นท่ีต้อง
รีบดำเนินการในเรื่องนี้  เนื่องจากทางอบต.ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือจากทางหมู่ท่ี 1 เกี่ยวกับการประสบกับปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันพื้นท่ีบ้านป่าเหียงได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก 
ดังนั้นจึงเป็นปัญหาท่ีสำคัญ และจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน 
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 
เกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากทางหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกมาเอง ดังนั้นทาง
อบต.จึงได้นำรายช่ือคณะกรรมการท่ีทางหมู่บ้านจัดส่งมาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของแต่ละหมู่บ้าน  พร้อม
ท้ังตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 เกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ คงใช้
งบประมาณเดิมตามท่ีได้เสนอในครั้งนี้  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายหรือซักถามเรื ่องใดแล้ว ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบวาะท่ี 5.1  ข้อ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
งบประมาณ 150,000 บาท    สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง  ตำบลสันกลาง  อำเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย 

 

ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1  ข้อ 2 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี งบประมาณ 70,000 บาท  สถานที่ก่อสร้างลำเหมืองไส้ไก่สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 2  
บ้านแม่คาวหลวง  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี 

งบประมาณ 70,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง  ลำเหมืองไส้ไก่สายทุ่งเหล่า หมู่ที ่ 2 บ้านแม่คาวหลวง  ตำบลสันกลาง  
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 

ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1  ข้อ 3 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี  งบประมาณ 150,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำ  ตำบลสันกลาง  
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 



 -๖- 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
 
สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต      

รูปตัววี  งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 3  บ้านถ้ำ  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย                
                     ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1  ข้อ 4 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัววี งบประมาณ 150,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า ตำบลสันกลาง  
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต     

รูปตัววี งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 4 บ้านป่าข่า ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
  

          ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1  ข้อ 5 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด  งบประมาณ  150,000  บาท  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 
บ้านป่าต้าก  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

                    สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 5 บ้านป่าต้าก  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 
 

          ประธานสภาฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะท่ี 5.1  ข้อ 6 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 6 
บ้านแม่คาวโตน  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

                    สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 6 บ้านแม่คาวโตน  ตำบลสันกลาง  
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

           ประธานสภาฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะท่ี 5.1  ข้อ 7 โครงการเท
ลานอเนกประสงค์  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 7 บ้านสันผักฮี้ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

 



 -๗- 
 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการเทลานอเนกประสงค์  งบประมาณ 
150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 7 บ้านสันผักฮี้ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

 ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1  ข้อ 8 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 8 บ้าน
ทาทรายมูล  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

           สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด งบประมาณ 150,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล  ตำบลสันกลาง  
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 

 ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 9 โครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 9 บ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

           สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 9 บ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

            ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 10 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

                    สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 10 บ้านผาจ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 

            ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 11 โครงการ
ปรับปรุงขยายสะพาน  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11  บ้านป่าเปา  ตำบลสันกลาง อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 
 



 -๘- 
 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

                    สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการปรับปรุงขยายสะพาน  งบประมาณ 
150,000 บาท  สถานท่ีดำเนินงาน หมู่ท่ี 11 บ้านป่าเปา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 12 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลสัน
กลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
 สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีดำเนินงาน หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
 

            ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 13 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ดำเนินงาน  หมู่ 13 บ้านร่องลึก ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

         สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีดำเนินงาน  หมู่ 13 บ้านร่องลึก ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

  

              ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 14 โครงการ
ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีต งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย  ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

    สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ตามโครงการก่อสร้างพนังกั ้นน้ำคอนกรีต 
งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 14 บ้านป่าข่าดอนชัย  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 

ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 15 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 15 บ้านแม่คาวดวงดี  ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 
 



 -๙- 
 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

          สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต 
งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 15  บ้านแม่คาวดวงดี  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 

     ประธานสภาฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะท่ี 5.1 ข้อ 16 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16 
บ้านสันโค้ง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

  

           ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 17 โครงการ
ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 17 บ้านแม่คาวโคน
พัฒนา  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

                    สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ตามโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 150,000 บาท  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโคนพัฒนา  ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 

           ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 18 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 150,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา  ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

                    สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
งบประมาณ 150,000 บาท สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 18 บ้านเวียงสา  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
 

           ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะที่ 5.1 ข้อ 19 โครงการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยประจำตำบลสันกลาง งบประมาณ 63,710 บาท  สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 9 
บ้านหัวฝาย  ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 



 -๑๐- 
 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 

          สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารรักษา
ความปลอดภัยประจำตำบลสันกลาง งบประมาณ 63,710 บาท  สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย  ตำบลสันกลาง  
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

                    ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะท่ี 5.1 ข้อ 20 โครงการ
จัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 1  จำนวนเงิน  32,813  บาท สถานท่ีดำเนินการ  หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง  
ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  25 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง  

          สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมท่อประปา
ภูเขา หมู่ท่ี 1  จำนวนเงิน  32,813  บาท สถานท่ีดำเนินการ  หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 
    เร่ือง นายก อบต. แจ้งให้ทราบ 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้
ท่ีประชุมได้รับทราบ  
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบดังนี้ 
                 1. เรื่อง  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 หรือการจัดทำ
แนวกันไฟ  ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งจะจัดในพื้นท่ีหมูท่ี 12 หากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสนใจก็สามารถเข้าร่วม
โครงการนี้ได้ โดยจะเริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2. เรื่อง การจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะ
เริ่มเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1. เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ด้วยรับแจ้งจากทางเจ้าหน้าท่ีกองช่าง เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างส่ิง 
ปลูกสร้างในพื้นท่ีตำบลสันกลาง จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับการระยะเวลาการขอรับ
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนในหมู่บ้านของทุกท่านรับทราบด้วย เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจกฎหมาย 
หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้   

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 



 -๑๑- 
 
 
 
 
 

               4.  เรื่อง  ข้าราชการรายนางศรีวรรณ์  อินทรประดิษฐ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ขอโอน (ย้าย) ไป
อบต.ม่วงคำ  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้อภิปราย 
 ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สอบถามเกี่ยวกับโครงการการจัดทำแนวกันไฟ ท่ีจะจัดขึ้นใน  

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 ในเรื่องการจัดทำแนว
กันไฟ 
  นายบรรลุ  กมลเทศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 แนะนำในส่วนของโครงการจัดทำแนวกันไฟ 
  นายสมศักดิ์  กาโยงแว่น  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 แนะนำทางเข้าสถานท่ีท่ีจะดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ  
  ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9  สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการขอโครงการต่างๆ จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสอบถามเรื่องการเก็บขยะของตลาดชุมชน พร้อมท้ังแนะนำให้มีการจัดระเบียบของตลาด
ชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของตลาด 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริหารจัดการตลาดชุมชนบริเวณหน้า
ป้อมยามตำบลสันกลาง  
  นางจันทร์หอม  ดีหน้อย  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 แนะนำเรื่องการบริหารจัดการตลาดชุมชนบริเวณหน้า
ป้อมยามตำบลสันกลาง 
  นายมิตร  ตาลดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 แนะนำการบริหารจัดการตลาดชุมชนบริเวณหน้าป้อมยามตำบล
สันกลาง และสอบถามเรื่องทางแยกบริเวณสะพานข้ามไปบ้านหัวฝาย 
  ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สอบถามเรื่องถนนบริเวณซอย 4 เป็นเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เรื่องถนนบริเวณซอย 4 
เป็นเขตความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 
  นายนิคม  รินเท่ียง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 แนะนำการจัดทำฝาย ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 

   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอภิปรายแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กล่าวปิดประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี 2) ประจำพุทธศักราช 2564 ณ บัดนี้ 
- เลิกประชุม เวลา 14.00 น.  
 

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

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



 -๑๒- 
 


