
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 2) ประจำปี พ.ศ.25๖4  

วันที ่ 10  สิงหาคม  ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ผู้เข้าประชุม  26   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 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 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  ลา 
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  ลา 
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 นง  ต๊ะยศ  
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 เลข23านุการสภาฯ/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 นางจินตนา         โปร่งใจ ผู้อำนวยการกองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  

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 อรุณ  เศรษฐยะ  
15 นางพัชรี            ใจเมตตา ผอ.กองการศึกษาฯ พัชรี  ใจเมตตา  
16 นางชนกานต์      กรุงศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชนกานต์  กรุงศรี  
17 นางสาวศรีพรรณ์  ชัยธิ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ศรีพรรณ์  ชัยธิ  

 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจำปีพุทธศักราช 25๖4  ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายธนภัทร  พรมเอ้ย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
เกี่ยวกับเรื่องการสำรวจเส้นทางในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 12 เส้นทางจากตำบลสันกลางไปอำเภอแม่พริก ซึ่งจะมีการสำรวจในวันท่ี 
11 สิงหาคม 2564  
  มติที่ประชุม 

- มติท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ประจำปี พ.ศ.2564                            

เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 
                ประธานสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเกี่ยวรายงานการประชุมเมื่อ

ครั้งท่ีแล้ว ซึ่งตอนนี้อยูใ่นขั้นตอนของการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 



 -๓- 
 

  

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ตำบลสันกลาง เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญนายธเนศ  ดวงจันทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
   นายธเนศ  ดวงจันทร์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ดังนี้     
                               ตามท่ีได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2564 และท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน 5 ราย  ประกอบกับเมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา ในเวลา 16.30 น. ทางเลขานุการสภาฯ  ได้นัดคณะกรรมแปรญัตติฯ ทั้ง 5 ราย เข้าประชุม
เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งผลปรากฏว่ากระผมนายธเนศ  
ดวงจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานฯ และนายบุญมี  สีใจสี  ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเลขานุการฯ และกระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้ง 5 ราย โดยได้เริ่ม
ปฏิบัติงานรับคำขอแปรญัตติฯ ต้ังแต่วันท่ี 7 - 8 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. - 19.00 น. ปรากฎว่ามีผู้มาขอยื่นคำ
ขอแปรญัตติฯ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 ราย  ดังนี้  
                            1. นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 ได้อภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอ
แปรญัตติปริมาณงานของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก จำนวนเงิน 250,000 บาท 
(กองช่าง)  ในครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                   ขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในส่วนของ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ หน้า 
220/252 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้านร่องลึก จำนวนเงิน 250,000 บาท (กองช่าง)      
จากเดิม 

ช่วงท่ี 1 ทางไปสะพานร่องลึก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 72.00 เมตร หนา   
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร 

                    ช่วงท่ี 2 หน้าโรงเก็บของหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ระยะทางรวม 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ช่วงท่ี 1 ทางไปสะพานร่องลึก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 87.00 เมตร หนา   

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร 
                    ช่วงท่ี 2 หน้าโรงเก็บของหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ระยะทางรวม 20.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร   
                     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอภิปราย หรือซักถามเรื่องใดแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  
                               นายก๋วน   อินพรม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 ได้อภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็นใน
การขอแปรญัตติปริมาณงานของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ท่ี 14 บ้านร่องลึก จำนวนเงิน 236,000 บาท (กองช่าง)  
ในครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดดังนี้  



 -๔- 
  

                   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปการ หน้า 225/252 โครงการก่อสร้างพนงักั้นน้ำคอนกรีต หมู่ท่ี 14 บ้านป่าข่าดอนชัย จำนวนเงิน 
236,000 บาท (กองช่าง)  จากเดิม ปริมาณงาน ยาว 44 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ปริมาณงาน ยาว 47 เมตร สูง 1.70 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมในเรื่องของการแปรญัตติ เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 

2564 โดยเริ่มประชุมเวลา 09.00 น. - 11.00 น. เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและจัดส่งสรุปรายงานผลมาให้ท่ีประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบตามเอกสารท่ีแนบท้ายหนัง ฝฝสือเชิญประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ พร้อมท้ังได้จัดส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ร่างที่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) ส่งคืน
ให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และ
วาระที่สาม ขั้นลงมติ ต่อไป และในนามของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขออนุญาตให้นายบุญมี  สีใจสา เลขานุการฯ เป็นผู้
อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในร่างข้อบัญญัติฯ   
   นายบุญมี  สีใจสา เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ช้ีแจงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

1. การดูแลรักษาในหมวดของครุภัณฑ์ ขอให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการดูแลรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้  โซฟา เป็นต้น หากเกิดการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมแทนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อใหม่  
และให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ไม่ควรนำไปใช้ในงานส่วนตัว  
                      2. โครงการอบรมที ่มีประชาชนเป็นกลุ ่มเป้าหมาย ขอให้ผู ้บริหารคำนึงถึงประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการอบรมหากไม่คุ้มค่า จะเป็นการใช้งบประมาณสิ้นเปลื้อง
โดยใช่เหตุ แนะนำให้พิจารณาเปล่ียนโครงการ หรือยกเลิกโครงการ 
   3. ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้าน ขอให้ผู้บริหารเน้นย้ำให้ทุก
หมู่บ้านมีการรายงานรายรับ – รายจ่ายประจำปี และให้ความสำคัญในการกำกับดูแล เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำ
อุปโภคบริโภค 
   4. การใช้น้ำมันเช้ือเพลิง ขอให้ผู้บริหารดูแลในเรื่องการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงด้วยความประหยัดให้มี
มาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ เครื่องมือต่างๆ ไม่ควรนำไปใช้ในงานส่วนตัว 
   5. การจัดเก็บรายได้ของอบต.สันกลาง ขอใหผู้้บริหารเน้นย้ำให้มีการจัดเก็บภาษีให้ท่ัวถึง  

มติในที่ประชุม   
สรุป ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  
   5.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   -วาระสอง  ขั้นแปรญัตติ 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งถึง วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ซึ่งทางคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ก็ได้นำเรียนช้ีแจงไปแล้วว่า ในส่วนของขั้นตอนการขอแปรญัตตินั้น มีผู้ขอมายื่นคำแปรญัตติจำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสมพร  น้อยเรือน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13  
                                ขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในส่วนของ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ หน้า  
 
 



 -๕- 
220/252 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้านร่องลึก จำนวนเงิน 250,000 บาท (กองช่าง)      
จากเดิม 

                          ช่วงท่ี 1 ทางไปสะพานร่องลึก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 72.00 เมตร หนา   
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร 

                          ช่วงท่ี 2 หน้าโรงเก็บของหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ระยะทางรวม 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
ช่วงท่ี 1 ทางไปสะพานร่องลึก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 87.00 เมตร หนา   

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร 
ช่วงท่ี 2 หน้าโรงเก็บของหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ระยะทางรวม 20.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร   
2. นายก๋วย   อินพรม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14  

                                แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปการ หน้า 225/252 โครงการก่อสร้างพนงักั้นน้ำคอนกรีต หมู่ท่ี 14 บ้านป่าข่าดอนชัย จำนวนเงิน 
236,000 บาท (กองช่าง)   

จากเดิม   ปริมาณงาน ยาว 44 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น   ปริมาณงาน ยาว 47 เมตร สูง 1.70 เมตร หนา 0.20 เมตร 

                              หลังจากที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดในการขอแปรญัตติไปแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นคำขอแปรญัตติเป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม 
                              นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 13 ได้อภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอแปร
ญัตติปริมาณงานของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก จำนวนเงิน 250,000 บาท (กอง
ช่าง)  เพิ่มเติม  

                     หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมไปแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ  เป็นผู้ซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอแปรญัตติในครั้งนี้ และเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอภิปราย หรือ
ซักถามเรื่องใดแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  

 

มติในที่ประชุม (อยู่ในที่ประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตามท่ีได้เสนอ  
  

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญสมาชิกสภาหมู่ท่ี 14 เป็นผู้อภิปรายถึง
เหตุผลและความจำเป็นในการขอแปรญัตติครั้งนี้ 
                               นายก๋วน   อินพรม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 ได้อภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็นใน
การขอแปรญัตติปริมาณงานของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ท่ี 14 บ้านร่องลึก จำนวนเงิน 236,000 บาท (กองช่าง)  
ในครั้งนี้เพิ่มเติม  

                   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปการ หน้า 225/252 โครงการก่อสร้างพนงักั้นน้ำคอนกรีต หมู่ท่ี 14 บ้านป่าข่าดอนชัย จำนวนเงิน 
236,000 บาท (กองช่าง)  จากเดิม ปริมาณงาน ยาว 44 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  

 
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น 



 -๖- 
ปริมาณงาน ยาว 47 เมตร สูง 1.70 เมตร หนา 0.20 เมตร 

                  หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 ได้ อภิปรายแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้
เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปรายและซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้ 

  ส.ต.อ.เนตรา  โสลา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำประชาคมของหมู่บ้าน
ในส่วนของปริมาณงานโครงการก่อสร้างพนงักั้นนำ้คอนกรีต หมู่ท่ี 14  

  หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 ได้อภิปรายแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 เป็นผู้อภิปราย 

  นายก๋วน  อินพรม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 เป็นผู้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 เกี่ยวกับ
การจัดทำประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งหมู่ท่ี 14 ได้ทำการประชุมตกลงกันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะมีการเสนอคำขอแปร
ญัตติในครั้งนี ้

  นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 ได้อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างพนังกั้น
น้ำคอนกรีต หมู่ท่ี 14 บ้านป่าข่าดอนชัย 

                     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอภิปราย หรือซักถามเรื่องใดแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นชอบตามคำขอแปรญัตติ (ร่างใหม่) โปรดยกมือ  

มติในที่ประชุม (อยู่ในที่ประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตามท่ีได้เสนอ 
 

                               หลังจากท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ (ร่างท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  จึงได้แจ้งให้ท่ีประชุมพักการประชุมเป็นเวลา 30 นาที พร้อมรับประทาน
อาหารว่าง ในเวลา 14.45 น.   
 

-เร่ิมประชุมต่อ  เวลา 15.15 น. 
   

ระเบียบวาระที่ 5 5.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-วาระสาม  ขั้นลงมติ 

                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งถึงรายละเอียดของ วาระสาม ขั้นลงมติ ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 52 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันควร ดังนั้นในระเบียบวาระนี้ จึงไม่มีการอภิปราย  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แล้ว  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นชอบตามคำแปรญัตติ โปรดยกมือ และขอ
ขึ้นในระเบียบวาระท่ี 5.2  

มติในที่ประชุม (อยู่ในที่ประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 

สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 



 -๗- 
ระเบียบวาระที่ 5 5.3  เรื่อง  การพิจารณาญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 (สำนักปลัด อบต.) 
           ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอียดของการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อท่ีประชุมสภาฯ  
                               นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้นางสาวเดือนเพ็ญ  
ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน 
   นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอ
อนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   โอนลด จำนวน 1 รายการ จำนวน 259,900 บาท  
   แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นๆ และ
การลงประชามติ (สำนักปลัดอบต.) หน้า 16/218  จำนวนเงิน 300,000 บาท 

   เพื่อนำเงินงบประมาณท่ีโอนลดในครั้งนี้ไปโอนเพิม่จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
   โอนเพิ่ม จำนวน 1 รายการ จำนวน 259,000 บาท 
   แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน และ
ระบบประปาหมู่บ้าน (สำนักปลัดอบต.) หน้า 49/218  จำนวน 300,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน     จำนวน 200,167.33 บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี ้     จำนวน 259,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือ     จำนวน 459,167.33 บาท 

          หลังจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถามรายละเอียดในญัตตินี้ 

            เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  พิจารณา
เห็นชอบตามท่ีได้เสนอ  

มติในที่ประชุม   (อยู่ในที่ประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    

ระเบียบวาระที่ 5 5.4  เรื่อง  การพิจารณาญัตติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 (สำนักปลัด อบต.) เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

           ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

 



 -๘- 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอียดของการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อท่ีประชุมสภาฯ  
                               นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มอบหมายให้นางสาวเดือนเพ็ญ          
ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน 
   นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอ
อนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด จำนวน 3 รายการ จำนวน 25,900 บาท ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน    

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดอบต.) หน้า 39/218    
จำนวน 12,000 บาท  
งบประมาณก่อนโอน   จำนวน   12,000.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน   11,400.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน         600.00  บาท  

2. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดอบต.) หน้า 210/218 
จำนวน  14,700 บาท 
งบประมาณก่อนโอน   จำนวน   14,700.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน   14,500.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน         200.00  บาท 

เพื่อนำเงินงบประมาณท่ีโอนลดในครั้งนี้ไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน    

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดอบต.) หน้า 39/218  จำนวน 
11,400 บาท 
 (รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)  

3. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดอบต.) หน้า 210/218 
จำนวน  14,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานของงานเกษตร 
(รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563) 

     หลังจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้
เชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถามรายละเอียดในญัตตินี้ 

      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ  พิจารณา
เห็นชอบตามท่ีได้เสนอ  

 
 
 
 



 -๙- 
มติในที่ประชุม   (อยู่ในที่ประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564         
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 5.5 เร่ือง  การพิจารณาญัตติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ (สำนักปลัด, กองช่าง, กองการศึกษาฯ) 

           ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช้ีแจง
รายละเอียดของการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อท่ีประชุมสภาฯ  
                               นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มอบหมายให้นางสาวเดือนเพ็ญ          
ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน 
                               นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอ
อนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

          โอนลด จำนวน 5 รายการ จำนวน 70,800 บาท ดังนี้ 
4. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่า

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 7 ตู้ (สำนักปลัดอบต.) หน้า 41/218 จำนวน  38,500 บาท  
งบประมาณก่อนโอน   จำนวน   38,500.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน   38,500.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน              0     บาท  

5. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด
อบต.) หน้า 79/218  จำนวนเงิน 5,500 บาท 

งบประมาณก่อนโอน  จำนวน  5,500.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน  5,500.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  จำนวน              0   บาท 

6. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองการศึกษาฯ) หน้า 101/218 จำนวนเงิน 
11,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน  จำนวน  11,000.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน 11,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  จำนวน              0   บาท 
 
 
 
 



 -๑๐- 
7. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองช่าง) (หน้า 146/218) จำนวนเงิน 
11,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน  จำนวน  11,000.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน 11,000.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  จำนวน              0   บาท 

8. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ 
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ประเภทอาคารต่างๆ (กองช่าง)  จำนวนเงิน 33,600 บาท 

งบประมาณก่อนโอน  จำนวน  33,600.00  บาท  
โอนลดคร้ังนี้    จำนวน    4,800.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  จำนวน   28,800.00 บาท 

          เพื่อนำเงินงบประมาณท่ีโอนลดในครั้งนี้ไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 4 รายการ  ดังนี ้
1. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่า

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 7 ตู้ (สำนักปลัดอบต.) หน้า 41/218 จำนวน  41,300 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 7 ตู้   
(โดยมีลักษณะตามรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด
อบต.) หน้า 79/218  จำนวนเงิน 5,900 บาท  
(โดยมีลักษณะตามรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

3. แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองการศึกษาฯ) หน้า 101/218 จำนวนเงิน 
11,800 บาท 
(โดยมีลักษณะตามรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

4. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่า
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองช่าง) (หน้า 146/218) จำนวนเงิน 18,000 บาท 
(โดยมีลักษณะตามรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

     หลังจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้
เชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถามรายละเอียดในญัตตินี้ 

      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ  พิจารณา
เห็นชอบตามท่ีได้เสนอ  และขอข้ึนระเบียบวาระต่อไป 

มติในที่ประชุม   (อยู่ในที่ประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564        
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ 



 -๑๑- 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ   
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้อภิปราย 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอภิปรายแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กล่าวปิดประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งท่ี 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ บัดนี้ 
- เลิกประชุม เวลา 15.30 น.  
         
 

 

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

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



 -๑๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


