
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.25๖3  

วันจันทรท่ี  29  มิถุนายน  ๒๕๖3 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  

ผูเขาประชุม  26   คน 
ผูเขารวมประชุม  ๑6   คน 
ลาประชุม    2   คน 
ขาดประชุม    1   คน 
รายช่ือผูเขาประชุม  09.00 น. 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายธนภัทร    พรมเอย ประธานสภา อบต. ธนภัทร   พรมเอย  
2 นายวินัย       กันแสงแกว รองประธานสภา อบต. วินัย       กันแสงแกว  
3 นายสมศักด์ิ   ปนตา สมาชิก อบต.หมู 1 สมศักด์ิ   ปนตา  
4 นายสมเกษ    ปนตา สมาชิก อบต.หมู 2 สมเกษ   ปนตา  
5 นางสม         ศิริภควิทย สมาชิก อบต.หมู 2 สม        ศิริภควิทย  
6 นายพิเชษฐ    รินเท่ียง สมาชิก อบต.หมู 3 พิเชษฐ   รินเท่ียง  
7 นายนิคม       รินเท่ียง สมาชิก อบต.หมู 3 นิคม      รินเท่ียง  
8 นายปง         ขัดบุญเรอืง สมาชิก อบต.หมู 4 ปง        ขัดบุญเรอืง  
9 นายมิตร       ตาลดี สมาชิก อบต.หมู 4 มิตร       ตาลดี  

10 นางอำนวย    เอมสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู 6 อำนวย    เอมสุวรรณ  
11 นายสวาท      ใจแดง สมาชิก อบต.หมู 6 สวาท      ใจแดง  
12 นายวิโรจน     เตจะ สมาชิก อบต.หมู 7 วิโรจน     เตจะ  
13 นายจำรัส      อินธน ู สมาชิก อบต.หมู 8  ลา 
14 นายอุดม       สุขเจริญ สมาชิก อบต.หมู 8 อุดม        สุขเจริญ  
15 ส.ต.อ.เนตรา   โสลา สมาชิก อบต.หมู 9  ขาด 
16 นายอินจันทร   สุภาใส สมาชิก อบต.หมู 9 อินจันทร   สุภาใส  
17 นายสุทธิพงษ   วงคไฝ สมาชิก อบต.หมู 10  ลา 
18 นายบรรลุ       กมลเทศ สมาชิก อบต.หมู 12 บรรลุ        กมลเทศ  
19 นายศรีวน       แปงวัน สมาชิก อบต.หมู 12 ศรีวน        แปงวัน  
20 นางสมพร       นอยเรือน สมาชิก อบต.หมู 13 สมพร       นอยเรือน  
21 นายกวน         อินพรม สมาชิก อบต.หมู 14 กวน         อินพรม  
22 นายบุญมี        สีใจสา สมาชิก อบต.หมู 14 บุญมี        สีใจสา  
23 นายภัทราวุธ    ชุมอินจักร สมาชิก อบต.หมู 15 ภัทราวุธ    ชุมอินจักร  
24 นายสมัย         รินคำ สมาชิก อบต.หมู 15 สมัย         รินคำ  
25 นางจันทรหอม  ดีหนอย สมาชิก อบต.หมู 16 จันทรหอม  ดีหนอย  
26 นายเจริญ        เย็นสุขศิริ สมาชิก อบต.หมู 16 เจริญ        เย็นสุขศิริ  
27 นายธเนศ        ดวงจันทร สมาชิก อบต.หมู 17 ธเนศ        ดวงจันทร  
28 นายนง           ตะยศ สมาชิก อบต.หมู 17 นง           ตะยศ  
๒๙ นายสมศักด์ิ     กาโยงแวน สมาชิก อบต.หมู 18 สมศักด์ิ     กาโยงแวน  
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายณรงค            ต๊ิบแปง นายก อบต.สันกลาง ณรงค           ต๊ิบแปง  
2 นายชาญณรงค      วันพรมมิน รองนายก อบต.สันกลาง ชาญณรงค     วันพรมมิน  
3 นายมงคลอุดมสัจย  อินศรี รองนายก อบต.สันกลาง มงคลอุดมสัจย อินศรี  
4 นายประสิทธิ์         แลสันกลาง เลขานุการนายกฯ  ประสิทธิ ์      แลสันกลาง  
5 นายสมเกียรติ        คำแสนยศ เลขานุการสภา อบต./ปลัด อบต. สมเกียรติ      คำแสนยศ  
6 นางสาวเดือนเพ็ญ   ขัดบุญเรือง หัวหนาสำนักปลัด เดือนเพ็ญ      ขัดบุญเรือง  
7 นางอัญชลี           ขันตี เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี          ขันตี  
7 นางสาวบุหลัน      ทาจุมปู นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ บุหลัน         ทาจุมปู  
8 นายอนุชา          เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา        เช้ือเมืองพาน  
9 นางอรุณ            เศรษฐียะ ผูใหญบานหมูท่ี 11 อรุณ           เศรษฐียะ  

10 นายพันธวัช         จันทรคำ พนักงานจางฯ พันธวัช        จันทรคำ  
11 นางสาวนภาพร    บุญบุตร พนักงานจางฯ นภาพร        บุญบุตร  
๑2 นายมงคล        หงษสามสิบเจ็ด เจาพนักงานปาไมชำนาญงาน มงคล      หงษสามสิบเจ็ด  
๑3 น.ส.ศิริลักษณ    ผัดผอง นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ศิริลักษณ     ผัดผอง  
๑4 นายเกรียงศักด์ิ   นันติ นายชางสำรวจปฏิบัติงาน เกรียงศักด์ิ    นันติ  
15 นายไชยวัฒน     หลักอิน ชางสำรวจ ไชยวัฒน      หลักอิน  
16 นางสาวพานิกา  ขันธประณีต พนกงานจางฯ พานิกา       ขันธประณีต  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาว
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปพุทธศักราช 25๖3 ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
1.1 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล แจง เรื่อง การเขารวมประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลสันกลางของเจาหนาท่ีจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในวันนี้ ซึ่ง
รายละเอียดจะอยูในวาระท่ี 3.1 การขออนุญาตเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อ
จัดสรรท่ีดินใหกับราษฎรผูยากไรไมมีท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ตามนโยบาย
คณะกรรมการท่ีดินแหงชาติ (คทช.)  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดแจงรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปพุทธศักราช          
25๖3  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  ๒๕๖3  เมื่อไมมีผูใดทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม
แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงขอมติในท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ตามท่ีไดเสนอ 
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มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมองคการบริหารสวนตำบลสันกลางสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี  31  มีนาคม  2563   

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   3.1  เรื่อง  การขออนุญาตเขาทำประโยชนเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อจัดสรรท่ีดินใหกับราษฎร 
   ผูยากไรไมมีท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน 
   แหงชาติ (คทช.)  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญเจาหนาท่ีจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงราย ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตเขาทำประโยชนเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อจัดสรรท่ีดิน
ใหกับราษฎรผูยากไรไมมีท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.)  
   นายมงคล  หงสสามสิบเจ็ด  เจาพนักงานปาไมชำนาญงาน ช้ีแจงถึงท่ีมาของการจัดสรรท่ีดินทำ
กินและท่ีอยูอาศัยใหกับชุมชน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมสภาฯ)  
   นายเกรียงศักด์ิ  นันติ  นายชางสำรวจปฏิบัติงาน อภิปรายและแสดงภาพแผนท่ีบนจอภาพใหเห็น
ถึงพื้นท่ีท่ีจะทำการขออนุญาตจากท่ีประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  
   เมื่อเจาหนาท่ีจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงราย ไดช้ีแจง
รายละเอียดเรียบรอยแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนผู
อภิปราย 
   นายสมศักด์ิ  ปนตา  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับการแบงเขตระหวางปาไมกับ
อุทยานฯ 
   นายบรรลุ  กมลเทศ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12 สอบถามจำนวนพื้นท่ีท่ีจะดำเนินการจัดสรรท่ีดิน
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของบานใหมพัฒนาเปนจำนวน 34 ไร หรือไม 
   นายสมศักด์ิ  กาโยงแวน  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 18 สอบถามเรื่องเกี่ยวกับพื้นท่ีของหมูบานท่ี 18 
บานเวียงสา 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของพื้นท่ีท่ีมีการจัดสรรท่ีดิน
วาเปนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ไมไดเกี่ยวของกับท่ีดินในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง ขอใหทานสมาชิกสภาฯ 
เขาใจตามนี้ เนื่องจากทางเจาหนาท่ีท่ีมาช้ีแจงในวันนี้ มีขอมูลเทาท่ีไดเตรียมมาเทานั้น และไดเชิญนายกองคการบริหารสวน
ตำบลช้ีแจงเพิ่มเติมในสวนท่ีเกี่ยวของ 
   นายณรงค  ต๊ิบแปง  นายกองคการบริหารสวนตำบล  ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดสรรท่ีดิน ซึ่งเปนโครงการตามมติของครม. โดยเจาหนาท่ีไดทำการสำรวจขอมูลมาแลว เฉพาะในสวนของพื้นท่ีหมูท่ี 12 
และหมูท่ี 18 ตำบลสันกลาง และเปนท่ีมาของการขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในวันนี ้
   หลังจากที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล และนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมแลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญเจาหนาท่ีจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
   นายเกรียงศักดิ์  นันติ  นายชางสำรวจปฏิบัติงาน  ไดอภิปรายถึงพื้นที่ที ่อยูนอกเขต ซึ่งทาง
หนวยงานฯ จะมีงบประมาณในสวนของงบโควิท  โดยจะมีการจางเจาหนาท่ีเขามาลงเก็บขอมูลในพื้นท่ี ท่ีตกลงหลนอีกรอบ 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม  
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                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญรองนายกองคการบริหารสวนตำบล  นายมงคล 

อุดมสัจยอินศรี เปนผูสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายมงคล  อุดมสัจยอินศรี  รองนายกองคการบริหารสวนตำบล  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง

เอกสารสิทธิ์ในการจัดสรรท่ีดินฯ 
เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้แลว  ประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.1  
มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุญาตเขาทำประโยชนเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อจัดสรร
ท่ีดินใหกับราษฎรผูยากไรไมมีท่ีดินทำกินและท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช. 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 3.2 เร่ือง การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
   คร้ังท่ี 3  
   ขอกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
   -ขอ 22/1 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ดวย 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล  เปนผูชี ้แจง
รายละเอียดของญัตติการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3  ตอท่ีประชุม
สภาฯ  

           นายณรงค  ต๊ิบแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงรายละเอียดพรอมเหตุผลประกอบ
ในการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3  ใหท่ีประชุมไดรับทราบ และได
ขอใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญ นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู  นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

 นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ ไดอภิปรายรายละเอียดของ
รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมตอที่ประชุมสภาฯ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการ
ประชุมสภาฯ)   

 เมื ่อนายกองคการบริหารสวนตำบล และเจาหนาที่ที ่เก ี ่ยวของไดอภิปรายรายละเอียดของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน เสร็จเรียบรอยแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตตินี้ 

 นายสมศักดิ ์  ปนตา สมาชิกสภาฯ หมู ที ่ 1 สอบถามเกี ่ยวกับโครงการกอสรางถนนของ            
บานปาเหียงหมูท่ี 1  

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1  
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นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดตอบขอซักถามของ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เนื่องจากการจัดทำ

โครงการแตละโครงการ เราจะตองมีโครงการที่เราจะทำอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นกอน เมื่อเราทำการปรับแผนฯ เสร็จ
เรียบรอยแลว เราจึงจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปนั ้นๆ ได ซึ่งการประชุมสภาฯ ในวันนี้ 
กระผมไดใหเจาหนาท่ีทำการปรับเปล่ียนโครงการในแผนใหแลว ท้ังหมูท่ี 1 และหมูท่ี 18 สำหรับการประชุมสภาฯ ในครั้ง
หนาก็จะเสนอเปนญัตติขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายใหกับท้ังสองหมูบานพรอมกัน ในรอบตอไป  

          เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ผูใดซักถามแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ี
ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระที่ 3.2 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3  

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 3  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.3 เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขอกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีทำใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง

รายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 ตอท่ีประชุมสภาฯ  
           นายณรงค  ติ ๊บแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงเหตุผลในการขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหท่ีประชุมไดรับทราบ ดังนี้ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือนฝายประจำ  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สำนักปลัด)  จำนวน 100,000 บาท 
โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน   งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   คาบำรุงรักษาปรับปรุงซอมแซม
ท่ีดิน ส่ิงกอสราง และ สาธารณสมบัติ (กองชาง) จำนวน  100,000  บาท 

  

หลังจากที่นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดชี้แจงรายละเอียดพรอมอภิปรายเหตุผลในการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้แลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามรายละเอียดของ
ญัตตินี้  และเมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมแลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงได
ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563    

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือนฝายประจำ  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สำนักปลัด)  จำนวน 100,000 บาท 
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โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน   งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   คาบำรุงรักษาปรับปรุงซอมแซม
ท่ีดิน ส่ิงกอสราง และ สาธารณสมบัติ (กองชาง) จำนวน  100,000  บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.4  เร่ือง  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
สันกลาง  (แทนตำแหนงท่ีวางลง) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล  เปนผูช้ีแจงถึง

เหตุผลในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสันกลางตอท่ีประชุมสภาฯ  
นายณรงค  ติ ๊บแปง  นายกองคการบริหารสวนตำบล  ไดช้ีแจงถึงเหตุผลในการคัดเลือก

คณะกรรมการฯ ใหที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบ เนื่องจากมีทานสมาชิกสภาฯ ไดยื่นหนังสือลาออกจากการเปนคณะกรรมการฯ 
ดังนั้น ในวันนี้กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ใหคัดเลือกสมาชิกสภาฯ คนใหมแทนตำแหนงท่ีวางลง 
   เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบล  ไดช้ีแจงเหตุผลในการคัดเลือกคณะกรรมการฯ เสร็จเรียบรอยแลว 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ เปนผูเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จำนวน 1  คน พรอมทั้งขอผูรับรอง 
จำนวน  2  คน  
   นายบุญมี  สีใจสา  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 14  ขอเสนอ นายอินจันทร  สุภาใส  เปน คณะกรรมการฯ และ
มีนายมิตร  ตาลดี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  4  และนายสวาท  ใจแดง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 เปนผูรับรอง 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ เพิ่มเติม 
และเมื่อไมมีผูใดเสนอช่ือเพิ่มเติมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบวาระท่ี 3.4 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลสัน
กลาง (แทนตำแหนงท่ีวางลง)  

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  26 คน) 
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให นายอินจันทร  สุภาใส  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 เปนคณะกรรมการ    

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 3.4  เร่ือง ญัตติของสมาชิกสภาฯ 
   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองท่ีนายก อบต. แจงใหทราบ 
   5.1 เร่ือง รายงานการซอมแซมไฟฟาสาธารณะของแตละหมูบาน 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล  แจงรายงานการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในพื้นท่ีของแตละหมูบาน  ซึ่ง
มีการซอมแซมไฟฟาไปแลวจำนวน  68  ครั้ง รวมเปนงบประมาณท้ังสิน 30,640 บาท 
   5.2 เร่ือง การขอรับเงินสงเคราะหผูสูงอายุตามประเพณี 
                                     นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงใหที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห
ผูสูงอายุตามประเพณี ซึ่งทางอบต.ไดรับหนังสือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 12  
 
มิถุนายนท่ีผานมา หากผูสูงอายุเกิดชีวิตต้ังแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ท่ีผานมาก็สามารถยื่นคำรองไดท่ีงานพัฒนาชุมชน และ
เมื่ออบต.ไดรับเรื่องแลวก็จะสงเอกสารตอไปท่ี สำนักงานพมจ. และทางสำนักงานพมจ.ก็จะโอนเงินเขาบัญชีใหกับผูท่ียื่นคำรองตอไป 
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5.3 เร่ือง สถานะทางการเงินการคลัง  

                                                            นายกองคการบริหารสวนตำบล  แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบถึงสถานะทางการเงินการคลัง ณ ปจจุบัน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมฯ) 

5.4 เร่ือง  โครงการประชาคม ในขอบัญญัติฯ ปนี ้
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงโครงการประชาคม ในขอบัญญัติฯ  ซึ่งโครงการตางๆ ใน
ขอบัญญัติปนี้ อบต.ไดทำไปแลวเฉพาะโครงการท่ีเกี่ยวของกับแหลงน้ำ  คือหมูท่ี 5 8 9 11 14 16 17  13 4 ซึ่งอยู
ในชวงการทำสัญญา สำหรับโครงการประเภทโทรคมนาคมหมูท่ี 1 6 7 10 12 15 17 และประเภทหินคลุก สำหรับสวน
ท่ีเหลือจะเปนโครงการประเภทสาธารณูปโภค และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 2 14 15 18   

5.5  เร่ือง การทำสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงการทำสัญญางบอุดหนุนเฉพาะกิจของโครงการท่ีจะ
ดำเนินการในพื้นท่ีหมูท่ี 7 ซึ่งไดทำสัญญาไปแลวเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 และส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 17  กันยายน  
2563  สวนโครงการท่ีจะดำเนินการในพื้นท่ีหมูท่ี 3  18 และหมูท่ี 12 ตอนนี้ไดทำสัญญาไปแลวเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2563 และจะส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 
   5.6 เร่ือง การชวยเหลือดานวาตภัย 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงเรื่องการจัดซื้อวัสดุมุงคลังคาเพื่อชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัย ท้ัง 3 ครั้งท่ีผานมา   
   หลังจากท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลไดช้ีแจงแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึง
ไดเชิญสมาชิกสภาฯ แตละหมูบานเปนผูอภิปราย 
   นายเจริญ  เย็นสุขสิริ  ส.อบต.หมูท่ี 16 สอบถามเรื่องไฟฟาสาธารณะของบานสันโคง 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ช้ีแจงพรอมตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 16  
   ส.อบต.หมูท่ี 4 สอบถามเรื่องหินคลุก 
   นายวิโรจน เตจะ  ส.อบต.หมูท่ี 7 สอบถามเรื่องการกอสรางตามโครงการของหมูท่ี 7 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถาม ของส.อบต.หมูท่ี 4 และหมูท่ี 7  

     นางสมพร นอยเรือน ส.อบต.หมูท่ี 13 สอบถามเรื่องผูรับจางท่ีเขามาทำงานตามโครงการของหมูท่ี 13  
   นายบรรลุ  กมลเทศ ส.อบต.หมูท่ี 12 สอบถามเรื่องบอภัยแลง พรอมเสนอใหซื้อรถกระเชา 

   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 12  
   นายบุญมี สีใจสา ส.อบต.หมูท่ี 14 เสนอความเห็นใหซื้อรถกระเชาแบบมี 10 ลอ 
   นายปง  ขัดบุญเรือง  ส.อบต.หมูท่ี 4  เสนอใหซื้อรถกระเชาแบบมี 6 ลอ พรอมสอบถามเรื่อง
การเขารวมประชุมของสมาชิกสภาฯ บางทาน  
   นายเจริญ  เย็นสุขสิริ ส.อบต.หมูท่ี 16  เสนอใหซื้อรถกระเชาแบบมี 6 ลอ 
.   นายมิตร  ตาลดี ส.อบต.หมูท่ี 4  เสนอใหซื้อรถกระเชาแบบมี 6 ลอ 
   นายณรงค ต๊ิบแปง นายกองคการบริหารสวนตำบล ขอใหสมาชิกสภาฯ ดูท่ีสเปคของรถท่ีเราจะ
ซื้อเปนหลัก      

มติท่ีประชุม 
   -ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ  
6.1  เร่ือง การยื่นใบลาของสมาชิกสภาฯ 

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกคนไดทราบถึงการลา
ประชุมในแตละครั้ง โดยใหยื่นใบลาไดที่งานกิจการสภาฯ สำนักปลัด หลังจากที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลได
แจงเรื่องการยื่น 



 -๘- 

 
ใบลาใหท่ีประชุมรับทราบแลว พรอมท้ังช้ีแจงเรื่องการเขารวมประชุมของสมาชิกสภาฯ เนื่องจากมาเซ็นช่ือเขารวมประชุม
ในครั้งนี้ แตไมเขารวมประชุม ซึ่งตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ ถือวาขาดประชุม และไดเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม 
   นายสมเกียรติ  คำแสนยศ เลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงเพิ่มเติม ในกรณีท่ีสมาชิกสภาฯ ลาประชุม ซึ่ง
ท่ีผานมาสมาชิกสภาฯ ทานนี้ไดยื่นใบลาทุกครั้ง ยกเวนครั้งนี้ ซึ่งมาเซ็นช่ือแตไมเขารวมประชุม ก็ถือวาขาด ถาจะนับก็ถือวา
ขาดเปนครั้งแรก ตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภา ถาขาดประชุมสภาฯ ติดตอกันสามครั้ง ประธานสภาฯ 
จะตองทำหนังสือไปถึงนายอำเภอ ซึ่งเปนดุลพินิจของนายอำเภอ หลังจากท่ีนายอำเภอใชดุลพินิจในการตัดสินแลว ก็ตองสง
เรื่องตอไปใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหพนจากสภาพการเปนสมาชิกสภาฯ ตอไป   

                 นางสมพร  นอยเรือน  ส.อบต.หมูที่ 13  แจงปญหาการทำงานของผูรับจางโครงการรางระบายน้ำ ซึ่ง
ทำงานไมไดมาตรฐาน และหยุดงานบอย ดังนั้นจึงเปนสาเหตุท่ีตองทำใหแกไขงานหลายๆ ครั้ง และสงผลใหงานเกิดความลาชา  

   นายสมเกียรติ  คำแสนยศ เลขานุการสภาฯ  ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 13 เกี่ยวกับ
เรื่องการทำงานของผูรับจาง ทานสามารถแจงนายชางผูควบคุมงานไดเลย เพราะเปนหนาท่ีของผูควบคุมงานโดยตรง  

  นายปง  ขัดบุญเรือง  ส.อบต.หมูที่ 4  สอบถามเรื่องการลาของสมาชิกสภาฯ  วาสมาชิกสภาฯ 
สามารถลาประชุมไดกี่ครั้ง  

  นายสมเกียรติ  คำแสนยศ  เลขานุการสภาฯ ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 4 เกี่ยวกับการลา
ของสมาชิกสภาฯ ซึ่งสามารถลาไดจำนวน 3 ครั้ง และตองทำการตรวจสอบกอนวาเปนการลาประเภทไหน สำหรับการ
อนุญาตใหสมาชิกสภาฯ ลาในแตละครั้งเปนดุลพินิจของประธานสภาฯ วาจะอนุญาตใหลาหรือไม ถาประธานสภาฯ ไม
อนุญาตใหลากถื็อวาขาด  

  นายนง  ตะยศ  ส.อบต.หมูท่ี 17  เสนอใหตรวจสอบการชวยเหลือดานสาธารณภัย วาตภัย และ
อุทกภัย  

  นายบุญมี  สีใจสา ส.อบต.หมูท่ี 14 สอบถามเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรของสมาชิกสภาฯ  
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 14 พรอมขอช่ืนชมการ

อยูเวรของทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเปนผูหญิง  
  นางอำนวย  เอมสุวรรณ  ส.อบต.หมูท่ี 6 เสนอใหทำหนังสือเชิญประชุมในกรณีท่ีมีการประชุม

รวมกับผูนำทองท่ี กับสมาชิกสภาฯ โดยตรง โดยไมตองผานผูนำทองท่ี  
   มติท่ีประชุม   
                 - ท่ีประชุมรับทราบ 
                       

                              เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด อภิปรายแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ได
กลาวปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปพุทธศักราช 2563   
 

เลิกประชุม เวลา ๑4.0๐ น. 
        
 
             (ลงช่ือ)....................................................ผูจดบันทึกการประชุม 
                (นายสมเกียรติ คำแสนยศ) 
                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 
 

  (ลงช่ือ).......................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                (นายธนภัทร พรมเอย) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

 



 -๙- 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ไดดำ   เนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2563  ซึ่งไดดำเนินการตรวจสอบฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี..............................................เห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือ
ไวเปนหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
(นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการ 
         (นายภัทราวุธ ชุมอินจักร) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร นอยเรือน) 

 
สภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล 

สันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2563  ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  เมื่อ........................................................ 
 
 

(ลงช่ือ)      
            (นายธนภัทร พรมเอย) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

 
 


