
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.25๖3  

วันอังคารท่ี  31  มีนาคม  ๒๕๖3 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  

ผูเขาประชุม  28   คน 
ผูเขารวมประชุม  ๑6   คน 
ลาประชุม    1   คน 
ขาดประชุม    0   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 ขัดบุญเรือง  
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 จำรัส อินธน ู  
14 นายอุดม       สุขเจริญ สมาชิก อบต.หมู 8 อุดม สุขเจริญ  
15 ส.ต.อ.เนตรา   โสลา สมาชิก อบต.หมู 9  ลา 
16 นายอินจันทร   สุภาใส สมาชิก อบต.หมู 9 อินจันทร สุภาใส  
17 นายสุทธิพงษ   วงคไฝ สมาชิก อบต.หมู 10 สุทธิพงษ วงคไฝ  
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 หน.สำนักปลัดอบต. เดือนเพ็ญ      ขัดบุญเรือง  
7 นายอนุชา          เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา        เช้ือเมืองพาน  
7 นางสาวบุหลัน       ทาจุมปู นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ บุหลัน         ทาจุมปู  
8 นายวิกรม           คุมเนตร ผูอำนวยการกองชาง วิกรม          คุมเนตร  
9 นายพันธวัช         จันทรคำ พนักงานจาง พันธวัช        จันทรคำ  

10 นายโชติพฒัน       วงศไชยทะ เจาพนักงานเกษตรฯ โชติพัฒน      วงศไชยทะ  
11 จ.ส.ท.ราเชนทร   คำมาบุตร เจาพนักงานปองกันฯ ราเชนทร      คำมาบุตร  
๑2 นางสาวศรีพรรณ   ชัยธิ นักจัดการงานท่ัวไป ศรีพรรณ       ชัยธิ  
๑3 นายจำรัส           ปนตา พนักงานจางท่ัวไป นายจำรัส      ปนตา  
๑4 นางสาวพานิกา    ขันธประณีต พนักงานจางท่ัวไป พานิกา        ขันธประณีต  
15 นางสาวเยาวลักษณ  มาหลา นักทรัพยากรบุคคลฯ เยาวลักษณ   มาหลา  
16 นางอรุณ            เศรษฐยะ ผูใหญบานหมูท่ี 11 อรุณ           เศรษฐียะ  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาว
เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปพุทธศักราช 25๖3 ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
1.1 การเก็บเงินของสมาคมในสวนของสมาชิกสภาฯ  เนื่องจากในเดือนท่ีผานมามีผูเสียชีวิต
จำนวนหลายคน ดังนั้นในรอบของเดือนนี้จึงไดมีการเก็บเงินมากกวาเดือนอื่นๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ไดแจงรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปพุทธศักราช          
25๖3 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ ๒๕๖3  เมื่อไมมีผูใดทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุมแลว 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  จึงขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ตามท่ีไดเสนอ 
มติในท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2563 เมื่อ
วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2563  
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ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
   3.1  เร่ือง  ญัตติเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2563-2565) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (คร้ังท่ี 2)   
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูช้ีแจง
รายละเอียดพรอมเหตุผลประกอบในการขออนุมัติขอเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2563-2565)  
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดช้ีแจงรายละเอียดของการขออนุมัติใหท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2563-2565) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ดังนี้ 
   ขอเพิ่มเติมในสวนของโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งบประมาณ  50,000  บาท ซึ่งเปนโครงการท่ีทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกท่ีตองทำ โดยเราจะทำการอุดหนุนเงิน
จำนวนนี้ใหแกสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ซึ่งก็มีรายละเอียดของโครงการท่ีทางสำนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงไดจัดทำมาเพี่อขอรับเงินอุดหนุนจากอบต.รายละเอียดตามท่ีเจาท่ีหนาไดแนบ
มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสภาฯ แลว หากทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยท่ีจะซักถามก็สามารถสอบถามมาได 

  เมื่อไมมี สมาชิกสภาฯ ผูใดเสนอความคิดเห็นแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงได
ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติท่ีประชุม (อยูในท่ีประชุม 28 คน) 
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง 
ไมเห็นชอบ  0 เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2563-2565)         
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2)   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.2  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563  
   เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง
รายละเอียดของญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  2563 ตอท่ีประชุมสภาฯ  

           นายกองคการบริหารสวนตำบล  ไดนำเรียนช้ีแจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ 2563  เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ใหท่ีประชุมไดรับทราบ ดังนี้ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563  เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ  
1. คอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับงานประมวลผล  (สำนักงานปลัด) 
    จำนวนเงิน  22,000  บาท 
2. คอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษาฯ) 
   จำนวนเงิน  22,000  บาท 
สำหรับเหตุผลและความจำเปนท่ีจะตองขอโอนงบประมาณรายจายป 2563 เพื่อจัดซื้อ

คอมพิวเตอรโนตบุคในครั้งนี้  นายกองคการบริหารสวนตำบลไดมอบหมายใหนางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  ตำแหนง  
หัวหนาสำนักปลัด เปนผูช้ีแจงเหตุผลและความจำเปน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหนาสำนักปลัด 
เปนผูช้ีแจง 
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นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหนาสำนักปลัด  ไดนำเรียนช้ีแจงเหตุผลประกอบการขอ
โอนลดงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม และนำเงินไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรโนตบุค จำนวน 2 เครื่อง สำหรับรายละเอียดการขอโอนลดจากหมวดใดนั้น จะอยูในเอกสารท่ีแจกไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ ที่อยูในมือของทุกทาน  สำหรับเหตุในการจัดซื้อก็เนื่องจากในปจจุบัน การทำงานของทองถิ่น มี
ระบบสารสนเทศที่ทางอบต.จะตองทำอยูหลายระบบดวยกัน  ประกอบกับคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู  ซึ่งเปนคอมพิวเตอร
โนตบุคสเปคสำนักงาน จึงไมสามารถตอบสนองระบบการทำงานของระบบสารสนเทศตางๆ ไดดีเทาที ่ควร สำหรับ
คอมพิวเตอรโนตบุคจำนวน 2 เครื่อง จะใชงานอยูในกองการศึกษาฯ 1 เครื่อง และใชงานอยูในสำนักงานปลัดอีก 1 เครื่อง  
และในสวนของครุภัณฑสำนักงาน  โตะทำงานที่เสนอเปนญัตติในญัตติที่ 3.3 นั้น เนื่องจากโตะทำงานที่มีอยูมีไมเพียงพอ 
ตอเจาหนาท่ี  ดังนั้นทางสำนักงานปลัดจึงไดขออนุมัติจากนายกฯ เสนอญัตติเขาท่ีประชุมสภาฯ ในครั้งนี ้

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถาม  และเมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ 
ทานใดซักถาม ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระท่ี 3.2 ขออนุมัติโอน
ลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 2 รายการ 

มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  28 คน) 
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 

สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563  เพื่อต้ังจายเปน
รายการใหม จำนวน 2 รายการ ดังนี้  

1. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ   
คอมพิวเตอร   
- คาจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื ่อง (กองการศึกษาฯ) 

จำนวนเงิน  22,000  บาท   

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด อบต.)      

จำนวนเงิน  22,000  บาท   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 3.3 เ ร่ือง ขออนุ มัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563 เพื่อ

ต้ังจายเปนรายการใหม  ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  
- จัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 ตัว  ตัวละ  3,500  บาท  
จำนวนเงิน  7,000  บาท 

                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนผูช้ีแจง
รายละเอียดตอท่ีประชุมสภาฯ  

           นายกองคการบริหารสวนตำบล ไดชี้แจงเหตุผลในการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑสำนักงานใหท่ี
ประชุมไดรับทราบ  เนื่องจากทางอบต.ไดรับเจาหนาท่ีเขามาเพิ่ม  แตยังขาดครุภัณฑในสวนของโตะทำงาน ดังนั้นจึงไดเสนอ
ญัตติเพื่อขอจัดซื้อโตะทำงาน จำนวน 2 ตัว เพื่อรองรับเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในท่ีจะยายมาใหม และพนักงานท่ีจะมาเปน
ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ    
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจึงไดเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ญัตตินี้ เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ซักถามปญหาใดๆ แลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระที่ 3.3 เพื่อขออนุมัติใหโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 เพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหม จำนวน 1 รายการ จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 
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มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  28 คน) 
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 

สรุป ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563  เพื่อต้ังจายเปน
รายการใหม ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสำนักงาน 
- คาจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนักงานปลัดอบต.)       จำนวน  7,000.00  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทำงานสำหรับพนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.) จำนวน 2 ตัวๆ ละ 
3,500 บาท ขนาดไมนอยกวา กวาง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.  

 
-  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง ญัตติของสมาชิกสภาฯ 
   4.1 ญัตติขอความเห็นชอบแยกหมูบาน หมูท่ี 1 บานปาเหียง (เสนอโดยสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เปนผูช้ีแจงเหตุผลประกอบการขอ
อนุมัติแยกหมูบาน 
   นายสมศักด์ิ  ปนตา ส.อบต.หมูท่ี 1  ไดช้ีแจงเหตุผลประกอบการขออนุมัติแยกหมูบาน เนื่องจากเปน
หมูบานท่ีมีขนาดใหญ และมีชาติพันธตางๆ มากมาย และในสวนของวัฒนธรรมทางดานภาษา ก็มีความแตกตางกัน ทำใหการ
ประสานงานในดานตางๆ เปนไปคอนขางลำบาก ดังนั้นทางหมูบานจึงไดทำการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการขอแยกหมูบานในครั้งนี้ 
เพื่อความสะดวกในหลายๆ เรื่อง  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล แจงเหตุผลเพิ่มเติมใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ  ในการขอ
อนุมัติแยกหมูบานของบานผาแดง 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
   นางสมพร  นอยเรือน  ส.อบต.หมูท่ี 13 ขอสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายในการแยกหมูบาน 
   นางอรุณ  เศรษฐยะ ผูใหญบานหมูท่ี 11  ขอสนับสนุนการแยกหมูบานของหมูท่ี 1 พรอมใหเหตุผล
ประกอบในเรื่องของภาษาถ่ินและวัฒนธรรมของหมูท่ี 1  
   ส.อบต.หมูท่ี 12  ขอสอบถามในสวนของการขอแยกหมูบาน  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ตอบขอซักถามของส.อบต.หมูท่ี 12  
   ปลัดองคการบริหารสวนตำบล   ไดเสริมในสวนของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และจำนวนประชากรท่ีจะ
สามารถแยกหมูบานได 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบล เปนผูอภิปรายเสริมใน
ญัตตินี้ 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ขอช้ีแจงเพิ่มเติมในสวนของ ความเปนไปไดของการขอแยกหมูบานใน
ครั้งนี้ ท้ังนี้ท้ังนั้นอยูท่ีเอกสารประกอบในการเสนอ และอยูท่ีหนวยงานสวนกลางชวยสงเสริมความเปนไปได 
   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ  ทานใดเสนอความคิดเห็นแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล จึงไดขอมติ
จากท่ีประชุมสภาฯ  เพื่อขอแยกหมูบานตามระเบียบวาระท่ี 4   ขอ 4.1 ญัตติขอความเห็นชอบแยกหมูบาน หมูท่ี 1 บานปาเหียง 
(เสนอโดยสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1) 
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มติในท่ีประชุม  (อยูในท่ีประชุม  28 คน) 
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง 
ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแยกหมูบาน  บานปาเหียง  หมูท่ี 1  

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองท่ีนายก อบต. แจงใหทราบ 
   5.1 เร่ืองการใชจายงบประมาณ ปองกันโรคโควิด 19 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19  ท่ีใชงบประมาณของอบต.
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
   5.2 เร่ืองสถานการณภัยแลง  
                                     นายกองคการบริหารสวนตำบล แจงใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบเกี่ยวกับการสถานการณภัยแลงใน
พื้นท่ีตำบลสันกลาง 

5.3 เร่ือง วันหยุดประเพณีสงกรานต 
นายกองคการบริหารสวนตำบล  แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับวันหยุดประเพณีสงกรานต 

ต้ังแตวันท่ี  13 – 15 เมษายน  2563 ซึ่งตามมติครม.ไดประกาศใหเปนวันทำงาน  
5.4 เร่ือง  การปดตลาด และบอน้ำพุเย็น 

   นายกองคการบริหารสวนตำบล  แจงการปดตลาดนัดวันศุกร และบอน้ำพเุย็น ซึ่งเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวในพื้นท่ีตำบลสันกลาง  ซึ่งเปนไปตามประกาศจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรคโควิด 19  

5.5  สถานะการเงินการคลัง 
   นายกองคการบริหารสวนตำบล  ช้ีแจงสถานะการเงินและการคลังของอบต. ในสถานการณ
ปจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให รัฐบาลไมไดแจงอนุมัติเงินอุดหนุนใหกับทองถ่ิน  

5.6 เร่ือง  การสอบพนักงานจาง  
นายกองคการบริหารสวนตำบล  ช้ีแจงเหตุผลของการประกาศรับสมัครพนักงานจางในครั้งนี้ ซึง่

ทางอบต. ไดประกาศรับสมัครจำนวน 3  ตำแหนง  
5.6 เร่ือง  วัสดุประปา หินกรอง  ทรายกรอง 

                     นายกองคการบริหารสวนตำบล  ทวงถามเรื่องเกี่ยวกับการขอวัสดุประปา หินกรอง ทรายกรอง 
และบัญชีรายรับ รายจาย ซึ่งในขณะนี้ ยังมีบางหมูบานท่ียังไมไดสง เชน บานถ้ำ  บานสันโคง  บานเวียงสา เปนตน 

  ส.อบต.หมูท่ี 12 ขอสอบถามการจัดสงเอกสารครั้งสุดทายเมื่อใด 
  ส.อบต.หมูท่ี 13 ขอสอบถามเกี่ยวกับวัสดุประปาวาจะไดเมื่อใด  
  นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 12 และ ส.อบต.หมูท่ี 13 
  5.7 การพิจารณาบอภัยแลง 
  นายกองคกาบริหารสวนตำบล แจงการพิจารณาบอภัยแลง ซึ่งไดมีการประชุมคณะกรรมการไป

เมื่อวันท่ี  27 มีนาคม  2562 ท่ีผานมา มีผูไมผานการพิจารณาจำนวน 39 ราย สวนใหญจะเปนผูไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน
ทำกิน  ซึ่งไมเขาหลักเกณฑท่ีไดกำหนดไว 

  ส.อบต.หมูท่ี 12 สอบถามความเปนไปไดของการขุดบอภัยแลง 
  นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของ ส.อบต.หมูท่ี 12  
  ส.อบต.หมูท่ี 18 นายสมศักด์ิ  กาโยงแวน สอบถามรายช่ือผูท่ีผานการพิจารณาบอภัยแลง  
  นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถาม ส.อบต.หมูท่ี 18 เนื่องจากการพิจารณาในเรื่อง

บอภัยแลง เปนเรื่องของกฎหมาย เนื่องจากผูท่ีไมผานการพิจารณาเปนผูไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทำกิน 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ือง อื่นๆ 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดเชิญสมาชิกสภาฯ แตละหมูบาน อภิปราย 
   ส.อบต.หมูท่ี 3  แจงเรื่องเจาหนาท่ีปาไมหนีภารกิจการดับไฟปา 
   ส.อบต.หมูท่ี 11 สอบถามเรื่องไฟฟาสาธารณะ  
   นายกองคการบริหารสวนตำบล ตอบขอซักถามของส.อบต.หมูท่ี 11  
   ส.อบต.หมูท่ี 3  ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกทาน ท่ีไปรวมงานฌาปนกจิบิดา 

   มติท่ีประชุม   
                 - ท่ีประชุมรับทราบ 
                       

                              เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด อภิปรายแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง ได
กลาวปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปพุทธศักราช 2563   
 

เลิกประชุม เวลา ๑4.0๐ น. 
 
 
               (ลงช่ือ)....................................................ผูจดบันทึกการประชุม 
                (นายสมเกียรติ คำแสนยศ) 
                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 
 
 
 
0- 
 

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

ตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.๒๕๖3 (ครั้งที่ 1)  วันที่  31  มีนาคม  2563  ซึ่งไดดำเนินการ
ตรวจสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี..............................................เห็นวาถูกตอง      
จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
(นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการ 
         (นายภัทราวุธ ชุมอินจักร) 

 
 

(ลงช่ือ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร นอยเรือน) 

 
สภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล 

สันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันท่ี   31  มีนาคม  2563   ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสันกลาง  สมัย   สามญั    .  สมัยท่ี   2   เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2563 
 
 

(ลงช่ือ)      
            (นายธนภัทร พรมเอย) 

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสันกลาง 
 

 
 


