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รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓  ประจำป 256๔ 

วันศุกร ที่ ๑๙ 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 

นายปรีชา  ทีคงโงน 
นางสุพรรณี  มิ่งขวัญ 
นายคำไพ  พันธุเดช 
นายฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
นายทอก  ฮวดคันทะ 
นายเฉวิด  ยะฮวดสา 
นายงด  เงินงาม 
นายเวช  กวนโท 
นายทอง  เชื้อคำฮด 
นายไชยยงค  ใยวังหนา 
นายอเนก  บุตรวัง 
นายอดิศรา  กลยณ ี

ประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
รองประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 
เลขาสภาฯ อบต.จันทรเพ็ญ 
 

ปรีชา  ทีคงโงน 
สุพรรณี  มิ่งขวัญ 
คำไพ  พันธุเดช 
ฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
ทอก  ฮวดคันทะ 
เฉวิด  ยะฮวดสา 
งด  เงินงาม 
เวช  กวนโท 
ทอง  เชื้อคำฮด 
ไชยยงค  ใยวังหนา 
อเนก  บุตรวัง 
อดิศรา  กลยณ ี

 ผูไมมาประชุม 

                      - 

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 ที่ ๑ ครั้งที่ ๓   

ประจำป 256๔ วันศุกร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ  พ.ศ.256๔  เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปด
การประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่๑ ครั้งที่ ๓ ประจำป ๒๕๖๔ ขอเชิญทาน
นายกไดชี้แจงที่จะแจงใหที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ 

นายลองรัตน ใยพันธ                 เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเมื่อตอนประชุม
ครั้งที่แลวที่สมาชิกไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ และไดประกาศเปนที่เรียบรอยแลวนั้นในวันนี้ก็จะขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ                        ทานนายกก็ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบแลว มีทานใดมีเรื่องที่จะเพ่ิมเติมในที่ประชุม
หรือไม ถาไมมีผมก็จะเขาสูระเบียบวาระประชุมตอไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ              ฝายเลขานุการสภาฯ ไดสงรายงานการประชุมใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบกอน  
                                          วันประชุม ในรายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘   
                                          กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยทีจ่ะแกไข โปรดยกมือครับ ถาไมม ี
                                          ผมจะขอมติรับรองรายงานประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ป 256๔  
                                          สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือครับ   
 
ที่ประชุม                              รับรอง          
                                           

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
                                          -    ไมม ี

ระเบียบวาระที ่ ๕  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

                                          ๕.๑ ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๔  จำนวน ๑ รายการ ดังนี ้      
๕.๒ ขอความเห็นชอบขออนุญาตการขอใชพื ้นที่ดินในเขตปาสงวนเพื ่อสรางวัด 
(ตอสัญญา)  

 
 



3 

 
 
ประธานสภาฯ   เชิญทานนายกชี้แจงเก่ียวกับการขออนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 

                                          งบประมาณ ๒๕๖๔ 

นายลองรัตน ใยพันธ                ในวันนี้ ก็จะขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้       

                                         ๑. เพื่อเปนคาใชจาย โครงการกอสรางระบบประปา (อบต.จันทรเพ็ญ) ประจำป
พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                    งบประมาณที่ขอโอนลด 
แผนงาน           อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน                งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   
งบ                 งบลงทุน 

          หมวด              คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
          ประเภท           คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
                               โครงการซอมแซม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค           
          ตั้งไว               จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
          โอนลดครั้งนี้      จำนวน  ๔๗๘,๐๐๐  บาท 
          คงเหลือ            จำนวน  ๒๒,๐๐๐   บาท                                        

                    งบประมาณที่ขอโอนตั้งจายรายการใหม 
แผนงาน           เคหะและชุมชน  
งาน                ไฟฟาถนน   
งบ                 งบลงทุน 

          หมวด              คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
          ประเภท           คาสิ่งกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
                               โครงการกอสรางระบบประปาองคการบริหารสวนตำบล 
                               จันทรเพ็ญ           
          โอนตั้งจายรายการใหม       จำนวน ๔๗๘,๐๐๐ บาท 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเติมเติมหรือไม ถาไมมีผมจะขอความเห็นชอบโครงการ 

                                          กอสรางระบบประปา (อบต.จันทรเพ็ญ) สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชมุ                             เห็นชอบ                           
 ๕.๒ ขอความเห็นชอบขออนุญาตการขอใชพื้นที่ดินในเขตปาสงวนเพื่อสรางวัด 
(ตอสัญญา)  

นายลองรัตน ใยพันธ                 เนื่องจากสัญญาการขอใชพ้ืนท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาตไิดหมดลง วัดปาโคก 

                                         กลาง เดิมทำสัญญามีอายุการขอสัญญา ระยะเวลา ๓๐ ป  

                                          (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จึงนำเรียนใหสมาชิกพิจารณาขอความเห็นชอบ 

                                          สภาอนุมัติตอสัญญาขอใชที่ดินในเขตปาสงวน      

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเติมเติมหรือไม ถาไมมีผมจะขอความเห็นชอบการขอ 

                                          อนุญาตตอสัญญาการขอใชที่ดินในเขตปาสงวนเพ่ือตอสัญญาขอใชที่เขตปาสงวน 

                                          สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ        
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ที่ประชุม                              เห็นชอบ  
                                                          

วาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะเพ่ิมเติมเสนอแนะหรือไมครับ 
             ถาไมมี ผมขอเลิกประชุมครับ                           

เลิกประชมุ  เวลา  1๑.00  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 

 
 


