
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25๖4  

วันที่  23  กันยายน  ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ผู้เข้าประชุม  28   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11   คน 
ลาประชุม    0   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   
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   
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 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  
3 นายชาญณรงค์  วันพรมมิน รองนายก อบต. ชาญณรงค์  วันพรมมิน  
4 นายประสิทธิ์ แลสันกลาง เลขานุการนายกฯ ประสิทธิ์  แลสันกลาง  
5 ว่าท่ีร้อยตรีบิน ดวงยานะ เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต. บิน  ดวงยานะ  
6 นายสงกรานต์  แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์  แก้วก้อ  
7 นางสาวบุหลัน ทาจุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ บุหลัน ทาจุมปู  
8 นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
9 นายวิกรม   คุ้มเนตร ผอ.กองช่าง วิกรม  คุ้มเนตร  

10 นายอนุชา เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา เช้ือเมืองพาน  
11 นางอัญชลี  ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  

 

 

- เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ  
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25๖4  ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายธนภัทร  พรมเอ้ย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี้ 
                     ๑.๑ เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านคงจะได้ทราบข่าวกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ และวันนี้ก็เป็นวนัสุดท้ายท่ีพวกเราจะทำหน้าท่ีใน
สภาฯ แห่งนี้ สำหรับสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีสนใจก็สมัครรับเลือกตั้งในคราวต่อไป ก็สามารถมายื่นใบสมัครได้ท่ี อบต.  

มติที่ประชุม   
 - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 (ครั้งท่ี 1) 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 (ครั้งท่ี 2) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา  เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2564  (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  
2564  และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 2) เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2564 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวแนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งหากพบว่ามีข้อความใดท่ีจะเปล่ียนแปลงก็ขอใหแ้จ้งในท่ีประชุมในระเบียบวาระ
การประชุมนี้ 

นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ขอแก้ไขข้อความในหน้าท่ี 4 หมู่ที่ 14 เป็นหมู่ที่ 15 ในส่วนที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 ได้อภิปรายไว้ และหน้าที่ 6 ในเรื่อง
ของคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 เปล่ียนจากนายนิคม รินเท่ียง เป็นนายบุญมี สีใจสา และรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 จากบ้านร่องลึก ขอแก้ไขเป็นบ้านป่าข่าดอนชัย  และหน้าที่ 5 เปลี่ยนจากบ้านร่องลึก 
และบ้านป่าข่าดอนชัย  

 



 -๓- 
 
เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอมติใน

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ตามท่ีเสนอ 
 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3                                                                                                                                                                                                                                  
ประจำปี 2564 (ครั้งท่ี 1) เมือ่วันท่ี 6 สิงหาคม 2564  และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 2) เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2564   

 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 

      5.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้

เสนอญัตติ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
          นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้นางสาวบุหลัน  

ทาจุมปู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้อภิปรายรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
          นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ช้ีแจงรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี ้
     (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

หลังจากท่ีได้มีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย 

ส.ต.อ.เนตรา  โสลา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สอบถามเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีอบต.สันกลางได้รับจาก
ทางรัฐบาลจำนวน 50 กว่าล้านเข้ามาครบหรือไม่ ณ ปัจจุบันมียอดเงินเงินงบประมาณอยู่จำนวนเท่าใด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9  

นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตอบข้อซักถาม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 
เนื่องจากในวันนี้ก่อนเข้าท่ีจะเข้าประชุมฯ กระผมได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าท่ีกองคลังแล้ว  แต่เนื่องจากในวันนี้เป็นวนัส้ิน
ปีงบประมาณ และ ณ เวลานี้ระบบบัญชี e-laas  ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้  เนื่องจากในวันนี้หน่วยงานของรัฐท่ัวประเทศ
ทุกๆ หน่วยงาน จะต้องเข้าไปดำเนินการปิดบัญชี ณ วันส้ินปีงบประมาณ  เลยทำให้ระบบล่ม ดังนั้นจึงทำให้เรายังไม่ทราบ
ยอดเงินท่ีเข้ามาว่า ณ ขณะนี้มียอดเงินอุดหนุนเข้ามาจำนวนเงินเท่าใด ซึ่งภายในวันนี้ หากว่าทางเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าระบบ
บัญชี e-laas ได้ กระผมจะรีบรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบโดยเร็ว 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาเห็นชอบ
ตามท่ีได้เสนอ 

 



 -๔- 
 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)  
 

ระเบียบวาระที่ 5  5.2 เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม     เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 6) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้
เสนอญัตติ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

        นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้นางสาวบุหลัน  ทาจุม
ปู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้อภิปรายรายละเอียดในญัตตินี้แทน  

        นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ช้ีแจงรายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ดังนี้  

        (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฯ) 
        หลังจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึง

ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถามรายละเอียดในญัตตินี้ 
        เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  พิจารณา

เห็นชอบตามท่ีได้เสนอ 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 6) 

 
ระเบียบวาระที่ 5  5.3  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการท่ีจะดำเนินการในเขตพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์และ

พื้นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้
เสนอญัตติ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้ 

   นายณรงค์  ติ๊บแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับ
ทราบเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์และพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีด้วยกันจำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด อ่างผาแดง หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  
2. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองผา หมู่ท่ี 3 บ้านถ้ำ 
3. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยต้นผ้ึง หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่พัฒนา 
4. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรสถานีเกษตรวิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย   
5. โครงการขุดลอกอ่างผาแดง หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  
6. โครงการขุดลอกหนองผา หมู่ท่ี 3 บ้านถ้ำ 
7. โครงการขุดลอกห้วยต้นผ้ึง หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่พัฒนา  
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         8. โครงการก่อสร้างสะพานสายทางบ้านป่าเหียง หมู่ท่ี ๑ ตำบลสันกลาง เช่ือม บ้านศาลาวังโค้ง   
หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

9. โครงการก่อสร้างสะพานสายทางหน้าวัดหัวฝาย บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี ๙ ตำบลสันกลาง          
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

  เนื่องจากท้ัง 9 โครงการนี้ เป็นโครงการท่ีอบต.สันกลาง ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าว  จากหน่วยงานส่วนกลางท่ีเกี่ยวบข้อง  แต่ด้วยเหตุผลท่ีว่าโครงการเหล่านี้ จะต้องดำเนินการใน
เขตพื้นท่ีสาธารณะ และในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ  ดังนั้นในส่วนของเอกสารประกอบการของบประมาณ จึงมีความจำเป็น
ท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯ และเป็นท่ีมาของการนำญัตตินี้เข้าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาฯ  
เพื่อนำไปประกอบในการขอรับการสนับสนุนต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

หลังจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ  ซักถามรายละเอียดในญัตตินี้ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาเห็นชอบ
ตามท่ีได้เสนอ 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการท่ีจะดำเนินการในเขตพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์และพื้นท่ีในเขตอุทยาน

แห่งชาติดอยหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 7 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด อ่างผาแดง หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  
2. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองผา หมู่ท่ี 3 บ้านถ้ำ 
3. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยต้นผ้ึง หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่พัฒนา 
4. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรสถานีเกษตรวิถีพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบล         
สันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย   
5. โครงการขุดลอกอ่างผาแดง หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง  
6. โครงการขุดลอกหนองผา หมู่ท่ี 3 บ้านถ้ำ 
7. โครงการขุดลอกห้วยต้นผ้ึง หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่พัฒนา  
8. โครงการก่อสร้างสะพานสายทางบ้านป่าเหียง หมู่ท่ี ๑ ตำบลสันกลาง เช่ือม บ้านศาลาวังโค้ง หมู่ท่ี ๑๔ 
ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
9. โครงการก่อสร้างสะพานสายทางหน้าวัดหัวฝาย บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี ๙ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง อื่นๆ  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
  นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบดังนี้ 

6.๑ เรื ่อง ความคืบหน้าของการจัดซื ้อรถกระเช้าเทเลอร์ ณ ขณะนี ้อบต.สันกลางได้ทำสัญญาไป             
แล้ว  จึงไม่จำเป็นต้องนำมากันเงินเพื่อเบิกเหลื่อมปี  และไม่ต้องขออนุมัติต่อที่ประ ชุมสภาฯ เนื่องจากเมื่อเราได้ทำสัญญาไป
แล้วในระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร และคาดว่าภายในไม่เกิน 2 เดือน บริษัทฯ น่าจะนำรถคันดังกล่าวมาส่งมอบ
ให้  
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6.2 เรื่อง รางวัลพระปกเกล้า ซึ่งอบต.สันกลางจะเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ในรอบสุดท้ายใน
วันที่ 16 ตุลาคม 2564  ช่วงเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซึ ่งจากการสอบถามในเบื้องต้นทางคณะกรรมการฯ ให้
ความสำคัญกับโครงการสถานีกู้ชีพปลาเป็นอย่างมาก  และคาดว่าอบต.สันกลางคงจะได้รับรางวัลพระปกเกล้าอย่างแน่นอน 
กระผมขอนำเรียนช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้  

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี ้แจงให้ที ่ประชุมได้รับทราบในเรื ่องต่างๆ แล้ว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้สอบถาม หรืออภิปราย  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ผู้ใดอภิปรายแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กล่าวปิดประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำพุทธศักราช 2564 ณ บัดนี้ 
- เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 
         

 

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

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