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รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  ประจำป 256๔ 

วันศุกร ที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 256๔  เวลา  09.00  น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

ผูเขาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
๑๒ 
๑๓ 

นายปรีชา  ทีคงโงน 
นางสุพรรณี  มิ่งขวัญ 
นายธัญพิสิษฐ  วรสาร 
นายคำไพ  พันธุเดช 
นางวันทนา  ยะฮวดสา 
นายฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
นายชวนเดช  แกวสุวรรณ 
นายทอก  ฮวดคันทะ 
นายงด  เงินงาม 
นายเวช  กวนโท 
นายทอง  เชื้อคำฮด 
นายอเนก  บุตรวัง 
นายอดิศรา  กลยณ ี

ประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
รองประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 
เลขาสภาฯ อบต.จันทรเพ็ญ 
 

ปรีชา  ทีคงโงน 
สุพรรณี  มิ่งขวัญ 
ธัญพิสิษฐ  วรสาร 
คำไพ  พันธุเดช 
วันทนา  ยะฮวดสา 
ฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
ชวนเดช  แกวสุวรรณ 
ทอก  ฮวดคันทะ 
งด  เงินงาม 
เวช  กวนโท 
ทอง  เชื้อคำฮด 
อเนก  บุตรวัง 
อดิศรา  กลยณ ี

 ผูไมมาประชุม 

1. นายเฉวิด  ยะฮวดสา               สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
2. นายไชยยงค  ใยวังหนา                   สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายลองรัตน  ใยพันธ                    นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
๒. ดาบตำรวจสุพัฒน  เชื้อดวงผูย รองปลัดฯ 
๓. นายปรีชา  ชวนะบุญไพศาล  ผูอำนวยการกองชาง 

                     ๔.  นายชานนท  ปยะนันท                   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานสภาฯ            เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ทานสมาชิก รองปลัด 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจำป 256๔  วันศุกร ท่ี ๕ กุมภาพันธ  พ.ศ.256๔  เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปด
การประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕๖๔ ขอเชิญทานนายกฯได
ชี้แจงที่จะแจงใหที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ 

นายลองรัตน ใยพันธ                 เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ในวันพรุงนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 
๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็จะมีการจัดงานบุญเดือน ๓ ของชาวคริสตในปนี้ก็จะ
ตางจากปที่แลว คือ ไมมีมหรสพ ไมมีหมอลำ ไมมีรถแห แตก็มีการจัดกิจกรรม
ตามปกติเหมือนปที่ผานมา ในปนี้ก็ไดมีการเฝาระวังเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  ทางอำเภอก็ไดกำชับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นควบคุมดูแลเปน
พิเศษ  

ประธานสภาฯ                        ทานนายกก็ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบแลว มีทานใดมีเรื่องที่จะเพ่ิมเติมในที่ประชุม
หรือไม ถาไมมีผมก็จะเขาสูระเบียบวาระประชุมตอไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ              ฝายเลขานุการสภาฯ ไดสงรายงานการประชุมใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบกอน  
                                          วันประชุม ในรายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔  
                                          ธันวาคม ๒๕๖๓ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะแกไข โปรดยกมือครับ ถาไมมีผมจะ 
                                          ขอมติรับรองรายงานประชุมสภาฯ สามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๓ ประจำป 256๓  
                                          สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม                              รับรอง         จำนวน  ๑๒  เสียง (เปนเอกฉันท ) 
                                          ไมรับรอง      จำนวน   -    เสียง 
                                          งดออกเสียง   จำนวน   -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
                                          -    ไมม ี
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วาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

                                          ๕.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตน
ประชุม สมัยประชมุสามัญประจำปของแตละสมัยในป ๒๕๖๔ 

 
ประธานสภาฯ   ตอไปจะกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำป ๒๕๖๔ 

นายทอก ฮวดคันทะ                 ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย เหมือนเดิมในปท่ีผานมา และกำหนดวัน   
                                         เวลาในการประชุมสามัญ ดังนี้ 
 

1. การประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑ ตั้งแตวันที่  ๕ – ๒๐  เดือนกุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๖๔  
2. การประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่  ๕ -  ๒๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔     
๓. การประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่  ๕ – ๒๐  เดือนสิงหาคม      พ.ศ. ๒๕๖๔  
๔. การประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่  ๕ -  ๒๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                       
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดมีความเห็นตางจากที่ทานสมาชิกที่เสนอมาหรือไม ถาไมมีผมขอมต ิ
                                        ที่ประชุมรับรองครับ 
ที่ประชุม                              รับรอง         จำนวน  ๑๒  เสียง (เปนเอกฉันท ) 
                                          ไมรับรอง      จำนวน   -    เสียง 
                                          งดออกเสียง   จำนวน   -    เสียง 
 
                                          ๕.๒ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป ระยะเวลาของสมัย

ประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป 
นายอเนก บุตรวัง                     ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสามัญ  สมัยแรกของไปถัดไป ประจำป พ.ศ. 256๕  
                                          ตั้งแต วันท่ี ๕– ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. 256๕ โดยมีการกำหนดสมัยประชุม     
                                          กำหนดไวไมเกิน 15 วัน ครับ 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดมีความเห็นตางจากที่ทานสมาชิกที่เสนอมาหรือไม ถาไมมีผมขอมต ิ
                                        รับรองครบั 
ที่ประชุม                              รับรอง         จำนวน  ๑๒  เสียง (เปนเอกฉันท ) 
                                          ไมรับรอง      จำนวน   -    เสียง 
                                          งดออกเสียง   จำนวน   -    เสียง 
                                          
                                          ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีประมาณการกอสราง จำนวน ๓ โครงการ 
                                          ๕.๓.๑ โครงการกอสรางคลองสงน้ำเพ่ือการเกษตร สายหนองโอ-หนองอีนูน      
                                                   หมูที่ ๘ บานนาหลวง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                          ๕.๓.๒ โครงการกอสรางคลองไสไก สายหวยทราย (นานางสมเพศ-นาตาจอย) 
                                                   งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                          ๕.๓.๓ โครงการกอสรางคลองสงน้ำ สายดอนเมือง หมูท่ี ๘ บานนาหลวง                                    
                                                   งบประมาณ ๔๐๐,๐๐ บาท 
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ประธานสภาฯ                         ตอไปก็จะเขาวาระการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีประมาณการกอสราง ๓ รายการ 
                                          ก็ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ        
                                          เชิญครับ 
นายชานนท ปยะนันท                เรียนทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกทานครบั สืบเนื่องในการประชุมสภา  
                                          สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในสวนของ  
                                          การเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีประมาณการกอสรางไดมี ๓ โครงการท่ีมีการแกไข 
                                          ดังนี ้
                                          (เดิม) ๑. โครงการกอสรางคลองสงน้ำเพ่ือการเกษตรสายหนองโอ-หนองอีนูน หมู  
                                                      ท่ี ๘ บานนาหลวง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดความกวาง  
                                                      ๐.๗๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร 
                                           (แกไข)   โครงการกอสรางคลองสงน้ำเพื่อการเกษตรสายหนองโอ-หนองอีนูน หมู  
                                                      ท่ี ๘ บานนาหลวง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดความกวาง  
                                                      ๐.๗๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร 
                                          (เดิม) ๒. โครงการกอสรางคลองไสไก สายหวยทราย (นานางสมเพศ-นาตาจอย) 
                                                      ขนาดความกวาง ๐.๖๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๔ เมตร 
                                                      หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร (เหล็กเสนกลม RB ๑๒ มม.) 
                                          (แกไข)   โครงการกอสรางคลองไสไก สายหวยทราย (นานางสมเพศ-นาตาจอย) 
                                                      ขนาดความกวาง  ๐.๖๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๔ หนา 
                                                      เฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร (เหล็กเสนกลม RB ๙ มม.) 
                                          (เดิม) ๓. โครงการกอสรางคลองสงน้ำ (สายนาดอนเมือง) 
                                                      ขนาดความกวาง  ๐.๗๔ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หนา 
                                                      เฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร  
                                          (แกไข)   โครงการกอสรางคลองสงน้ำ (สายดอนเมือง) 
                                                      ขนาดความกวาง  ๐.๗๔ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หนา 
                                                      เฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร  
 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดมีความเห็นตางจากที่ทานสมาชิกที่เสนอมาหรือไม ถาไมมีผมขอมต ิ
                                        รับรองแกไขรายละเอียดทั้ง ๓ โครงการนี้ครับ 
ที่ประชุม                              รับรอง         จำนวน  ๑๒  เสียง (เปนเอกฉันท ) 
                                          ไมรับรอง      จำนวน   -    เสียง 
                                          งดออกเสียง   จำนวน   -    เสียง 
 

วาระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะเพ่ิมเติมเสนอแนะหรือไมครับ 
             ถามี เชิญครับ 

นายลองรัตน ใยพันธ           เรื่องสาธารณูปโภค-อุปโภค ของพ่ีนองประชาชนตำบลจันทรเพ็ญอยากใหมีการขุด 
                                         เจาะบอบาดาลใช เพราะถาใชประปาภมูิภาคมีคาใชจายคอนขางสูง 
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นายอดิศรา กลยณ ี                  เสนอความเดือดรอนถนนหลงัอนามัยชำรุด ฝากถึงทานนายกดวยครับ 
นายทอง เชื้อคำฮด                   ฝากดูแลถนน คสล. ม.๖ ซอมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 
นายเวช กวนโท                       ถนน คสล. ม.๕ ชวยดูแลซอมแซมถนนดวยครบั 
นายอเนก บุตรวัง                     เสนอให อบต.สำรวจการขอใชถังขยะ ใหมีเพียงพอในการใช 
นายชานนท ปยะนันท                เสนอใหมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ในชวงเดือน  
                                           กุมภาพันธ/ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดมีจะเพ่ิมเติมเสนอแนะอีกหรือไม ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
                                         
 

ปดประชุม  เวลา  1๒.00  น. 
 
    (ลงชื่อ)                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                     (นายอดิศรา  กลยณ)ี 
                       เลขานุการสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 

   
                         (ลงชื่อ)                         

        (นายทอก  ฮวดคนัทะ)  
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
(ลงชื่อ)       

       (นายธัญพิสิษฐ  วรสาร)   
                                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
(ลงชื่อ)      

      (นางวันทนา  ยะฮวดสา)  
                                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    (ลงชื่อ)     
    (นายปรีชา  ทีคงโงน) 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
 

 


