
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25๖4  

วันที่  29  เมษายน  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  ลา 
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  ลา 
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 นางพัชรี  ใจเมตตา ผอ.กองการศึกษาฯ พัชรี  ใจเมตตา  
9 นายวิกรม   คุ้มเนตร ผอ.กองช่าง วิกรม  คุ้มเนตร  

10 นายอนุชา เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อนุชา เช้ือเมืองพาน  
11 นางอัญชลี  ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  
12 นายเสริฐ  มาลา นายช่างโยธาอาวุโส เสริฐ  มาลา  
13 นางสาวลลิตา  ตาวิยะ พนักงานจ้าง ลลิตา  ตาวิยะ  
14 นางสาวนภาพร  บุญบุตร พนักงานจ้าง นภาพร  บุญบุตร  
15 นางอรุณ  เศรษฐยะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 อรุณ  เศรษฐยะ  
16 นายวีระวฒุิ  คำมา นายช่างโยธาอาวุโส วีระวฒุิ  คำมา  
17 นางจินตนา  โปร่งใจ ผอ.กองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  

 

 

- เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ  
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25๖4  ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายธนภัทร  พรมเอ้ย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี้ 
  ๑.๑ เรื่อง  การเสียชีวิตของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4  นายปิง  ขัดบุญเรือง  ซึ่งจะทำการฌาปนกิจในช่วงบ่าย
ของวันนี้ และหลังจากท่ีประชุมสภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติไว้อาลัยให้แก่
สมาชิกสภาฯ ท่านนี้ด้วย 

มติที่ประชุม   
 - รับทราบ 

 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา  เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  (ครั ้งที ่ 1) เมื ่อวันที่  11  
กุมภาพันธ์  2564  และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันท่ี  15  
กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวแนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งหากพบว่ามีข้อความใดที่จะเปลี่ยนแปลงก็ขอ ให้แจ้งในท่ี
ประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้ 



 -๓- 
 

ส.ต.อ.เนตรา  โสลา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 ขอแก้ไขข้อความในหน้าท่ี 5 ขอให้เพิ่มเติมข้อความท่ีกระผมได้
สอบถามท่านนายกเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังกรองน้ำ หมู่ท่ี 1 ในส่วนท่ีอบต.จะให้หมู่ท่ี 1 ยืมครุภัณฑ์ถังกรองน้ำเพื่อ
จะนำไปไว้ใช้ท่ีหมู่บ้าน  

นายธเนศ  ดวงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 5 คำว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 11 

เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอมติใน
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ตามท่ีเสนอ 

 

มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  24 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                  
ประจำปี 2564  (ครั้งท่ี 1) เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี 2) เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
5.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม     

เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 4) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอ

ญัตติ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายใหน้างสาวบุหลัน  ทาจุมปู 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้อภิปรายรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ช้ีแจงรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 4 ดังนี้  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฯ) 
หลังจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดในญัตตินี้แล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้เชิญ

สมาชิกสภาฯ  ซักถามรายละเอียดในญัตตินี้ 
นายสวาท ใจแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการของหมู่ 6 ในข้อท่ี 15, 16 และ 17 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ตอบข้อ

ซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6  
นายณรงค์  ต๊ิบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 

เกี่ยวกับโครงการในข้อท่ี 15, 16 และ 17 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามในญัตตินี้ 
 
 



 -๔- 
 
นายสุทธิพงษ์  วงค์ไฝ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการของหมู่ท่ี 10 ในข้อท่ี 27   

และ 28 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนออภิปรายแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  พิจารณาเห็นชอบ

ตามท่ีได้เสนอ 
มติในที่ประชุม  
เห็นชอบ  26 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
 

สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 4) 
 
 

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

6.๑ เรื ่อง การโอนย้ายของข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ ่งจะย้ายไปอยู่ท่ีอบต.ม่วงคำและ        
เจ้าพนักงานเกษตร ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ณ อบต.เจริญเมือง  

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

6.๒ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 นายณรงค์  ต๊ิบแปง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า โควิด-19 โดยในช่วงแรกทางอบต. ได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ  และหน้ากากอนามัย 
เพื่อทำการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบแล้ว  

มติที่ประชุม 
 - ท่ีประชุมรับทราบ 

  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ผู้ใดอภิปรายแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กล่าวปิดประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำพุทธศักราช 2564 ณ บัดนี้ 
- เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 
 
 

         

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

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



 -๕- 
 
 
 


