
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25๖4  

วันที่  29  มิถุนายน  ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ผู้เข้าประชุม  27   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  17   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  ลา 
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 นายมิตร        ตาลดี สมาชิก อบต.หมู่ 4 มิตร ตาลดี  
9 นางอำนวย     เอมสุวรรณ์ สมาชิก อบต.หมู่ 6 อำนวย เอมสุวรรณ์  

10 นายสวาท      ใจแดง สมาชิก อบต.หมู่ 6 สวาท ใจแดง  
11 นายวิโรจน์     เต๋จ๊ะ สมาชิก อบต.หมู่ 7 วิโรจน์ เต๋จ๊ะ  
12 นายจำรัส      อินธนู สมาชิก อบต.หมู่ 8 จำรัส  อินธนู  
13 นายอุดม       สุขเจริญ สมาชิก อบต.หมู่ 8 อุดม สุขเจริญ  
14 ส.ต.อ.เนตรา   โสลา สมาชิก อบต.หมู่ 9 เนตรา  โสลา  
15 นายอินจันทร์   สุภาใส สมาชิก อบต.หมู่ 9 อินจันทร์ สุภาใส  
16 นายสุทธิพงษ์   วงค์ไฝ สมาชิก อบต.หมู่ 10 สุทธิพงษ์ วงค์ไฝ  
17 นายบรรลุ       กมลเทศ สมาชิก อบต.หมู่ 12 บรรลุ  กมลเทศ  
18 นายศรีวน       แปงวัน สมาชิก อบต.หมู่ 12 ศรีวน แปงวัน  
19 นางสมพร       น้อยเรือน สมาชิก อบต.หมู่ 13 สมพร น้อยเรือน  
20 นายก๋วน        อินพรม สมาชิก อบต.หมู่ 14 ก๋วน อินพรม  
21 นายบุญมี       สีใจสา สมาชิก อบต.หมู่ 14 บุญมี สีใจสา  
22 นายภัทราวุธ   ชุ่มอินจักร์ สมาชิก อบต.หมู่ 15 ภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  
23 นายสมัย        รินคำ สมาชิก อบต.หมู่ 15 สมัย รินคำ  
24 นางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
25 นายเจริญ       เย็นสุขศิริ สมาชิก อบต.หมู่ 16 เจริญ เย็นสุขศิริ  
26 นายธเนศ       ดวงจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 17 ธเนศ ดวงจันทร์  
27 นายนง          ต๊ะยศ สมาชิก อบต.หมู่ 17  ลา 
28 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 นายสงกรานต์       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 นางสาวนภาพร   บุญบุตร พนักงานจ้างฯ นภาพร  บุญบุตร  
13 นางวีระวุฒิ        คำมา นายช่างโยธาอาวุโส วีระวฒุิ  คำมา  
14 นางอรุณ           เศรษฐยะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 อรุณ  เศรษฐยะ  
15 นางพัชรี            ใจเมตตา ผอ.กองการศึกษาฯ พัชรี  ใจเมตตา  
16 นางสาวลลิตา      ตาวิยะ พนักงานจ้างฯ ลลิตา  ตาวิยะ  
17 นางจินตนา         โปร่งใจ ผอ.กองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  

 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 25๖4  ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายธนภัทร  พรมเอ้ย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี้ 
  ๑.๑  เรื่อง  การสำรวจคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้รับการ
ประสานจากเจ้าหน้าที่กองช่าง โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำรวจคลองไส้ไก่ที่อยู่ใน
พื้นท่ีตำบลสันกลาง  สำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีจากกองช่าง นายวีระวุฒิ  คำมา ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อาวุโส เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  นายวีระวุฒิ  คำมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโสได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของการสำรวจคลองไส้ไก่ 
สืบเนื่องมาจากกองช่าง ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ทำการสำรวจคลองไส้ไก่ท่ีอยู่ในพื้นท่ีของตำบล
สันกลาง  ซึ่งลักษณะของคลองอาจจะเป็นคลองดินหรือคลองคอนกรีตก็ได้  และมีความกว้างไม่เกิน 1 เมตร สำหรับการ
สำรวจในเบื้องต้นขอให้แต่ละหมู่บ้านสำรวจจำนวนคลองในพื้นที่ของหมู่บ้านท่านว่ามีประมาณกี่คลอง  หรือมีชื่อคลอง
หรือไม่  และจุดพิกัดคร่าวๆ ของคลองแต่ละคลอง และปัจจุบันมีสภาพใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือมีสภาพต้ืนเขินไม่สามารถใช้
งานได้  ในขั้นตอนของการสำรวจทางกรมส่งเสริมฯ อยากจะได้ข้อมูลในเบื้องต้น  เช่น  ความกว้าง  ความยาว พิกัดที่ต้ัง 
ของคลอง เป็นต้น  เพื่อจะได้นำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อขอรับงบประมาณต่อไป 
  หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีกองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรวจคลองไส้ไก่แล้ว ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้อภิปราย 
 



 -๓- 
 
  นางสมพร  น้อยเรือย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  สอบถามเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคลองที่อยู่ใน
พื้นท่ีเป็นคลองประเภทใด อยู่ในความครอบครองของผู้ใด และมีหลักเกณฑ์ยกเว้นในส่วนใดบ้าง 
  นายวีระวุฒิ คำมา  ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  ถ้าเป็นเรื่องของงบประมาณส่วนมากจะเป็น
คลองสาธารณะ และอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ  

          นายนิคม  รินเท่ียง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3  สอบถามเรื่องคลองไส้ไก่ท่ีอยู่ในพื้นท่ีของหมูท่ี่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นคลองส่งน้ำท่ีมีลักษณะเป็นรางวี  และมีเส้นทางน้ำท่ีไม่ต่อเนื่องกัน วิธีท่ีเราจะสำรวจต้องทำอย่างไร 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้แนะนำวิธีการสำรวจให้กับ นายนิคม  รินเท่ียง สมาชิก
สภาฯ หมู่ท่ี 3 และได้เชิญ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 เป็นผู้อภิปราย 
  ส.ต.อ.เนตรา โสลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ 9  ขอหารือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 และ 14 หากหจ้าหน้าท่ีทาง
กองช่างจะเข้ามาสำรวจ ขอให้ประสานกับทางสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 ด้วย เนื่องจากเป็นเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อกันระหว่างหมู่ 4, 
14 และหมูท่ี่ 9 
  นายมิตร  ตาลดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4  ขอสอบถามเรื่องเขตพื้นท่ีติดต่อกันระหว่างหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 14  
  ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตอบข้อซักถาม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 และแนะนำ
ให้ตรวจสอบข้อมูลตามเขตพื้นที่ของหมู่บ้านตนเอง และเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเรื่องใดๆ แล้ว 
ประธานสภาฯ จึงขอข้ึนระเบียบวาระต่อไป 
  มติที่ประชุม 

- มติท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
    - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป ีพ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี  29  เมษายน  ๒๕๖4 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแนบ
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งหากพบว่ามีข้อความใดท่ีจะเปล่ียนแปลงก็ขอแจ้งในท่ีประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้ 

นายธเนศ  ดวงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 2 ในส่วนของรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม ขอให้แก้ไขคำนำหน้าของนายสงกรานต์  แก้วก๊อ  จาก “นาง” เป็น “นาย” และขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 3 ใน
ส่วนของนามสกุล นางสาวบุหลัน  ทาจุมป  ขอแก้ไขเป็น ทาจุมปู  และขอแก้ไขคำว่า สมาชิสภาฯ เป็นสมาชิกสภาฯ   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- สรุปท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 

2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564  
  

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี 
 
 

 



 -๔- 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  

5.1 เร่ือง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอ
ญัตติเป็นผู้อภิปรายในระเบียบวาระนี้  

 นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้อภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็นใน
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 

โอนลด จำนวน 3 รายการ จำนวน 90,000 บาท  
1. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง 

- ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (สำนักปลัดอบต.) หน้า 4/218 จำนวน  2,664,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   จำนวน    905,568.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน    30,750.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน    874,818.00  บาท  
2. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้จ่ายสอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
สู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (สำนักปลัดอบต.) (หน้า 20/218)  จำนวน  400,000 บาท   

งบประมาณก่อนโอน   จำนวน  44,510.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน  44,510.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ     0      บาท 

3. แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (หน้า 
89/218) 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) 
จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   จำนวน  14,740.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน  14,740.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน   0      บาท 

เพื่อนำเงินงบประมาณที่โอนลดในคร้ังนี้ไปโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ ดังนี ้
   โอนเพิ่ม จำนวน  90,000  บาท 

1. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   จำนวน 115,477.33 บาท  
โอนเพิ่มคร้ังนี้    จำนวน   90,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน  205,477.33 บาท 

  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย   
  ส.ต.อ.เนตรา  โสลา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 ได้เสนอแนะในการจัดทำโครงการประชาคมเกี่ยวกับระบบ
ประปาหมู่บ้าน และขอใหแ้ต่ละหมู่บ้านบรรจุโครงการท่ีมีลักษณะดังกล่าว เข้าไว้ในแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านด้วย   
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       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 เป็นผู้อภิปราย 

          นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 แนะนำทางคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโครงการ
ระบบประปาผิวดิน เช่น การทำอุโมงค์น้ำส่งต่อไปยังบ่อปลาโดยตรง  หรือลองหาแนวทางในการพัฒนาแบบใหม่ๆ ท่ี
สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้แบบยั่งยืน 
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 
เกี่ยวกับการจัดทำโครงการระบบประปา 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม 
  นายวิโรจน์  เต๋จ๊ะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบประปาของหมู่ท่ี 7 เพิ่มเติม  
เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น เกิดจากพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 มีการใช้น้ำจากระบบประปามากกว่าหมู่บ้านอื่น  และความลึกของแหล่งน้ำ
ในแต่ละแห่งก็สามารถทำได้เพียงเท่านี้ไม่สามารถเจาะหาความลึกได้มากกว่านี้   เพราะเป็นระบบประปาบาดาล หาก
เปลี่ยนเป็นระบบประปาผิวดิน เราต้องดำเนินการเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ทั้งหมด  ซึ่งจะทำให้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ค่อนข้างสูง  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระบบประปาผิวดิน  
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แนะนำโครงการระบบประปาผิวดินของหมู่
ท่ี 7 และได้สอบถามทางหมู่ท่ี 7 ว่าโครงการนี้ทางหมู่บ้านได้นำไปไว้ในโครงการประชาคมของหมู่บ้านหรือไม่  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 เป็นผู้อภิปราย  
  นายเจริญ  เย็นสุขศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 ได้แนะนำคณะผู้บริหารในเรื่องการจัดทำโครงการระบบ
ประปาหมู่บ้าน และแนะนำให้คณะผู้บริหารลองหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 เป็นผู้อภิปราย 
  นายสมศักดิ์  กาโยงแว่น  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 18 แนะนำให้หมู่ท่ี 7 วางแผนการบริหารจัดการน้ำ และ
แนะนำใหล้องหาท่ีดินเพื่อใช้สำหรับการจัดทำระบบประปาผิวดิน  โดยใช้งบประมาณของทางหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดทำโครงการระบบประปาผิวดิน และแนะนำให้คณะผู้บริหารลองหาทางออกในเรื่องนี้ 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางช้ีแจง
เพิ่มเติม 
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้อภิปรายเกี่ยวกับการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาระบบประปาของหมู่ท่ี 7 เนื่องจากหมู่ท่ี 7  มีการขุดบ่อปลาเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีท้ังหมด 87 ราย ซึ่งถือว่าเป็น
จำนวนท่ีมากพอสมควร ดังนั้นจึงทำให้เป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาหลักคือจำนวนของผู้ใช้น้ำ
มากเกินไป ปัญหาท่ีสองคือการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่สามารถเจาะได้ลึกเท่าท่ีควร  อีกท้ังยังประสบกับปัญหาเมื่อทำการเจาะ
เจอแหล่งน้ำแล้ว น้ำท่ีเจาะได้ค่อนข้างขุ่นและไม่ใสเหมือนพื้นท่ีหมู่บ้านอื่น   
  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง  จึงได้เชิญหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้อภิปราย 
  นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด  ได้ชี ้แจงรายละเอียดในการขอเสนอแผนงานของ
โครงการต่างๆ ท่ีจะเสนอในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งจะมีการปรับแผนในช่วงเดือนตุลาคมท่ีจะถึงนี้ หากท่านสมาชิกสภาฯ มี
ความต้องการท่ีจะปรับแผนงานของโครงการก็สามารถกระทำได้  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม 
  นายวิโรจน์  เต๋จ๊ะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบประปาของหมู่ท่ี 7 ซึ่ง
ทางกระผมและทางผู้นำหมู่บ้าน ได้ทำการประสานของบประมาณไปยังหลายๆ หน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
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  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 13 เป็นผู้อภิปราย 
  นางสมพร  น้อยเรือย  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สอบถามเรื่องถังกรองน้ำ ท่ีได้รับงบประมาณจากทาง
อำเภอพาน ทางหมู่ท่ี 13 ได้ทำการทดลองใช้แล้วปรากฏว่าเกิดปัญหาน้ำไม่ใส และขุ่นมาก การใช้งานไม่ดีเท่าท่ีควร  ไม่
ทราบว่าหมู่บ้านอื่นๆ ท่ีได้รับงบประมาณดังกล่าว มีปัญหาเช่นกันหรือไม่  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีกองช่าง เป็นผู้อภิปราย 
  นายวีระวฒุิ  คำมา นายช่างโยธาอาวุโส ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 เนื่องจากเป็น
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาจากทางอำเภอ เพราะฉะนัน้แนะนำให้แต่ละหมู่บ้านท่ีมีปัญหาทำหนังสือเข้ามาแจ้งปัญหาท่ี
เกิดขึ้น เพื่อท่ีทางกองช่างจะได้รวบรวมปญัหาจัดส่งให้ทางอำเภอได้รับทราบต่อไป 
  นายเจริญ  เย็นสุขศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 สอบถามเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อหินกรองทรายกรอง
ในปีงบประมาณนี้ยังมีงบประมาณหรือไม ่
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตอบข้อ
ซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 
  นายณรงค์  ติ๊บแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
เนื่องจากในปีงบประมาณนี้ ทางอบต.ไม่ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้ หากมีความจำเป็นต้องซื้อ ต้องทำการหางบประมาณ
เพื่อนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ แต่ในปัจจุบันการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการตาม
ระเบียบตัวใหม่ ซึ่งก็คือหนังสือ ว 89 ซึ่งเป็นหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของอบต. ซึ่งอาจจะ
ทำให้การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์รัดกุมมากยิ่งขึ้น  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 เป็นผู้อภิปราย 
  นายสมศักดิ์  กาโย่งแว่น สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 เห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 แนะนำเรื่องการ
เปล่ียนหินกรองทรายกรองของระบบประปาแต่ละหมู่บ้าน 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 เป็นผู้อภิปราย 
  นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 เห็นด้วยกับเรื่องการเปล่ียนหินกรองทรายกรองของระบบ
ประปา เนื่องจากระบบปาของหมู่ท่ี 14 ไม่ได้ทำการเปล่ียนมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 เป็นผู้อภิปราย 
  นายธเนศ  ดวงจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 แนะนำให้ท่ีประชุมสภาฯ ร่วมลงมติเกี่ยวกับเรื่องหินกรอง
ทรายกรอง 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้อภิปราย 
  ว่าท่ีร้อยตรีบิน  ดวงยานะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  แนะนำให้แต่ละหมู่บ้านทำเป็นหนังสือ 
โดยช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเปล่ียนหินกรองทรายกรอง และไม่ต้องขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ เนื่องจาก
เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารซึ่งสามารถดำเนินการได้ หากมีงบประมาณเหลือเพียงพอ 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 เป็นผู้อภิปราย 
  นายอุดม  สุขเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 เห็นด้วยกับการขอเปล่ียนหินกรองทรายกรองของระบบประปา
แต่ละหมู่บ้าน 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ไดชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนหิน
กรองทรายกรอง โดยแนะนำให้แต่ละหมู่บ้านท่ีมีความต้องการเปล่ียนหินกรองทรายกรองจัดทำเป็นหนังสือเข้ามายื่นท่ีอบต. 
เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีห้วงระยะเวลาที่มีความต้องการเปลี่ยนหินกรองทรายกรองไม่เท่ากัน  และได้เชิญนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม 
  นายณรงค์  ติ๊บแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แนะนำให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านที่มี
ความต้องการเปลี่ยนหินกรองทรายกรอง จัดทำเป็นหนังสือโดยยื่นเป็นคำร้องทั่วไป และให้ทุกท่านใส่เหตุผลและความ
จำเป็นท่ีมีความต้องการเปล่ียนหินกรองทรายกรอง  
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เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ผู้ใดเสนออภิปรายหรือซักถามเรื่องใดแล้ว ประธานสภาฯ จึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาะท่ี 5.1   
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
โอนลด จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 90,000 บาท  
1. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง 

- ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (สำนักปลัดอบต.) หน้า 4/218 จำนวน  2,664,000 บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน    30,750.00  บาท  

2. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้จ่ายสอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ   
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
สู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (สำนักปลัดอบต.) (หน้า 20/218)  จำนวน  400,000 บาท   

โอนลดคร้ังนี้    จำนวน  44,510.00 บาท  
4. แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (หน้า 
89/218) 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) 

จำนวน 20,000 บาท 
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน  14,740.00  บาท  

   โอนเพิ่ม จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน  90,000  บาท 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000.00 บาท 
โอนเพิ่มคร้ังนี้    จำนวน   90,000.00 บาท  

 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 
    เร่ือง นายก อบต. แจ้งให้ทราบ 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้
ท่ีประชุมได้รับทราบ  
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบดังนี้ 

1. เรื่อง โครงการอบรมของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงราย ซึ่งจะมีการจัดอบรม
จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันท่ี 12-14 กรกฎาคม และรุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 15-17  กรกฎาคม 
2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน โดยมีหลักสูตรท่ีน่าสนใจหลายหลักสูตรเช่น การอบรมการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อไม่ให้ปลาน๊อค, การคัดเลือกใช้เครื่องเติมอากาศ  นวัตกรรมการการเล้ียงปลานิล
ระบบปิด 
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รุ่นที่ 2 จะเป็นหลักสูตรเกี ่ยวกับการซ่อมสร้าง เช่น การซ่อมเครื่องยนต์เกี ่ยวกับการเกษตร ซึ่ง
หลังจากท่ีอบรมเสร็จแล้วจะมีการออกใบประกาศให้ด้วย หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, หลักสูตร
ช่างเช่ือมเหล็ก  และหลักสูตรการแปรรูปปลานิล    

2. เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด พร้อมสะพาน    
ไฮดรอลิค ติดตั้งเครน งบประมาณ 3,400,000 บาท ซึ่งขณะนี้ทางอบต.สันกลางได้ทำหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรจำนวน 3 ท่าน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาร่วมเป็น
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ 
ร่วมกันในวันจันทร์ท่ี 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 

3. เรื่อง แจ้งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลและรับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี ของสถานีกู้ชีพปลาตำบลสันกลาง  
มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 6 
แล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้อภิปราย 

 นายบุญมี  สีใจสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 ได้เสนอให้คณะผู้บริหารจัดทำพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทาง
ท้องถนน และจัดทำประกันภัยรถยนต์ให้กับรถยนต์ส่วนกลางของอบต.สันกลาง และสอบถามเกี่ยวกับการเก็บขยะอันตราย
ภายในหมู่บ้าน 

          นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 
เกี่ยวกับการจัดทำพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางท้องถนน และการจัดทำประกันภัยรถยนต์ให้กับรถยนต์ส่วนกลางของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งในขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้
มาแล้ว และทางสำนักปลัดจะรีบดำเนินจัดทำบันทึกเสนอนายกเพื่อขออนุมัติเห็นชอบให้จัดทำต่อไป 

 นายณรงค์  ติ๊บแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 
14 เกี ่ยวกับเรื ่องการจัดเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ ่งในขณะนี้ทางอบต.สันกลาง ก็ยังจัดส่งเจ้าหน้าที่ไป
ดำเนินการเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน แต่ ณ เวลานี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ท่ีรับเก็บขยะอันตรายของพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ได้งดรับขยะอันตรายแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเราต้องรีบแก้ไข
โดยเร่งด่วน ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะทำการปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ร่วมกัน  หากได้ข้อสรุปและได้แนว
ทางแก้ไขแล้ว จะรีบนำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบโดยเร่งด่วน 
  นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 15 ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ของหมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซึ่งในปีงบประมาณนี้ ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงขอเสนอให้มีการ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม เพื่อจะได้นำไปเป็นเหตุผลประกอบในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป  
  นายบุญมี  สีใจสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 สอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นในห้องประชุม
สภาฯ แห่งนี้ เห็นควรให้หาผู้รับจ้างมาซ่อมแซมโดยเร่งด่วน เนื่องจากพื้นกระเบ้ืองเกิดการชำรุดหลายจุดด้วยกัน หากไม่รีบ
ซ่อมแซมอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ห้องประชุมได้  
  นายสมศักดิ์  กาโยงแว่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 สอบถามความคืบหน้าของโครงการประชาคมที่เกิน
ศักยภาพของอบต. ทางคณะผู้บริหารได้ทำการจัดส่งโครงการดังกล่าวไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่  
  นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 18 ทางอบต.      
สันกลาง ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนของหมู่ท่ี 18 เสนอเข้าในแผนของอบจ.เชียงรายเรียบร้อยแล้ว  
  นายสวาท  ใจแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 6 ขอเสนอให้ติดเครื ่องปรับอากาศภายในห้องประชุมสภาฯ 
เพิ่มเติม 
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  นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 6 เกี ่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ สำหรับในปีงบประมาณนี้ ทางอบต.ได้ต้ังงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไว้แล้ว
ในข้อบัญญัติ ซึ่งมีจำนวน 4 เครื่องด้วยกัน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณเข้ามา และหากมีงบประมาณเพียงพอแล้วจะรีบ
ดำเนินการจัดซื้อโดยเร่งด่วน  
  นายนิคม  รินเท่ียง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง  
  นายธเนศ  ดวงจันทร์  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 17 แจ้งเรื่อง อปพร.ตำบลสันกลาง  ในปัจจุบันมีจำนวนอป
พร. ท่ีได้รับการฝึกอบรมแล้วจำนวน 82 ราย    

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอภิปรายแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กล่าวปิดประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ บัดนี้ 
- เลิกประชุม เวลา 14.00 น.  
 

 

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

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



 -๑๐- 
 


