
 
 

ระเบียบวาระการประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันศุกร  ที่  ๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

   
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

        รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ สมัยวสิามัญ  

       สมัยท่ี ๑ ประจำป  ๒๕๖๔ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  กระทูถาม 

   - 
 

 

ระเบียบวาระที่    ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

           - 

 

ระเบียบวาระที่    ๕  เรื่องเพื่อพจิารณา 

๕.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   

                                 (กองการศึกษา) 

๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                  

         (กองชาง) 

๕.๓ ขออนมุัติเปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔             

        (กองชาง) 

๕.๔  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรือ่งอื่นๆ  

  - 

 

 

 
 



 
 
 

รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป 256๔ 

วันศุกร ที่ ๗  พฤษภาคม พ.ศ. 256๔  เวลา  09.00  น. 
ณ  อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

ผูเขาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
1๒ 
1๓ 

 

นายคำไพ พันธเดช 
นางสุพรรณี  มิ่งขวัญ 
นายธัญพิสิษฐ วรสาร 
นายฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
นางวันทนา ยะฮวดสา 
นายชวนเดช แกวสุวรรณ 
นายเฉวิด  ยะฮวดสา 
นายงด  เงินนาม 
นายเวช  กวนโท 
นายทอง  เชื้อคำฮด 
นายไชยยงค  ใยวังหนา 
นายอเนก  บุตรวัง 
นายอดิศรา  กลยณ ี

ประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
รองประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
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 ๗ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 
เลขาสภาฯ อบต.จันทรเพ็ญ 
 

คำไพ พันธเดช 
สุพรรณี  มิ่งขวัญ 
ธัญพิสิษฐ วรสาร 
ฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
วันทนา ยะฮวดสา 
ชวนเดช แกวสุวรรณ 
เฉวิด  ยะฮวดสา 
งด  เงินนาม 
เวช  กวนโท 
ทอง  เชื้อคำฮด 
ไชยยงค  ใยวังหนา 
อเนก  บุตรวัง 
อดิศรา  กลยณ ี

 ผูไมมาประชุม 

1. นายทอก  ฮวดคันทะ               สมาชิกสภาฯ หมูที่  ๔ 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายลองรัตน  ใยพันธ                    นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
๒. ดาบตำรวจสุพัฒน  เชื้อดวงผูย รองปลัดฯ 
๓. นายปรีชา  ชวนะบุญไพศาล  ผูอำนวยการกองชาง 
๔. นายปรีดา นนทะนำ                      ผูอำนวยการกองการศึกษา 

                     ๕.  นายชานนท  ปยะนันท                   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานสภาฯ            เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ทานสมาชิก รองปลัด 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๒ ประจำป 

256๔  วันศุกร ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.256๔  เวลา 09.00 น. ณ อาคาร
อเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอ
เปดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป ๒๕๖๔ ขอเชิญทาน
นายกไดชี้แจงที่จะแจงใหที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ 

นายลองรัตน ใยพันธ                เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเมื่อตอนประชุม 
                                         ตามที่จังหวัดสกลนคร ไดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติใหดำเนินการตามมาตรการเรงดวนในการ
ปองกันวิกฤตการณ ติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ 

                                         เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาด จังหวัดสกลนคร ขอความรวมมือสวนราชการ 
หนวยงาน พิจารณาดำเนินการ ดังนี ้

                                         งดการอบรม สัมมนา ทุกชนิด สำหรับการประชุมในกรณีที่จำเปนใหพิจารณา
ประชุมผานระบบทางไกล teleconference หรือตามดุลยพินิจของหัวหนาสวน
ราชการ ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

 

ประธานสภาฯ                       ทานนายกก็ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบแลว มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุม
หรือไม ถาไมมีผมก็จะเขาสูระเบียบวาระประชุมตอไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ             ในรายงานประชุมสภา สามัญ สมัยท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
                                         มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยทีจ่ะแกไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมีทานใดเพ่ิมเติม 
                                         ผมจะขอมติรับรองรายงานประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. 256๔  
                                         สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม                             รับรอง          
                                           

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
                                          -    ไมม ี

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

                                          ๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                (กองการศึกษา) 
นายลองรัตน ใยพันธ                เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องขออนุมัต ิ
                                         โอน งบ ป ระมาณ รายจ ายป ระจ ำป  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  ขอ งกองก ารศึ กษ า              

เรียนเชิญ ผูอำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณ
ครับ 

 
นายปรีดา นนทะนำ                 เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องขออนุมัติ  
                                       โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                       เนื่องจากเครื่องพิมพเลเซอร ตลับหมึกมีราคาแพงกวาในงบประมาณรายจายท่ีตั้งไว 
                                       และไมสามารถถายเอกสารได กองการศกึษาฯจึงตองการเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
                                       พรอมติดตังถังดักพิมพและสามารถถายสำเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดำ จึงขอโอน 
                                       งบประมาณ ดังนี ้
                                       งบประมาณท่ีขอโอนลด แผนงาน การศกึษา งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา 
                                       งบ งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                                       ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท ใชแลวคงเหลือ – บาท  
                                       โอนลดครั้งนี้ ๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท 
                                       งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจายรายการใหม 
                                       แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบ งบลงทุน หมวดคา 
                                       ครภุัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                                       โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๗,๕๐๐ บาท 
                                       คงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท 
 ประธานสภาฯ                      มีสมาชิกทานใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติขออนุมัติโอน 
                                       งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                       สมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ ของกอง 
                                       การศึกษา โปรดยกมือ 
ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๒   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                        งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
 
                                      ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                           (กองชาง) 
นายลองรัตน ใยพันธ              เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องขออนุมัติ 
                                       โอนงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองชาง เรียนเชิญ   
                                      ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณครับ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
นายปรีชา ชวนะบุญไพศาล         มีเรื่องที่จะนำเรียนใหสภาพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี ้
                                       ๑. เนื่องจากกองชางจะดำเนินการซอมบำรุงรถตักหนา-ขุดหลัง รถยนตสวนกลาง ซึ่ง 
                                       งบประมาณท่ีตั้งไวไมพอตอการซอมบำรุง จึงขอโอนงบประมาณตามรายการ  
                                       ดังตอไปนี้ 
                                       งบประมาณท่ีขอโอนลด แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
                                       เคหะและชุมชน งบ งบลงทุน หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาบำรุงรักษา 
                                       และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
                                       ตั้งไว ๑,๑๕๘,๐๐๐ บาท ใชแลวคงเหลือ ๘๘๓,๐๐๐ บาท  
                                       โอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๘๓,๐๐๐ บาท 
                                       งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 
                                       แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคา 
                                       วัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง โครงการ เพ่ือจายเปนคาเปนคาจัดซื้อ 
                                       อะไหลในการซอมบำรุงยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง รถตักหนา-ขุดหลัง  
                                       รถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
                                       โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                       ใชแลวคงเหลือ ๓๙,๙๐๐ บาท 
                                       โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       คงเหลือ ๑๓๙,๙๐๐ บาท 
 
                                      ๒. เนื่องจากคอมพิวเตอรกองชางไมเพียงพอกับบุคลากรกองชาง ซึ่งปจจุบันกองชางม ี
                                       เอกสารและปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจำเปนที่จะตองใช 
                                       งบประมาณท่ีขอโอนลด แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
                                       เคหะและชุมชน งบ งบลงทุน หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาบำรุงรักษา 
                                       และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
                                       ตั้งไว ๑,๑๕๘,๐๐๐ บาท ใชแลวคงเหลือ ๘๘๓,๐๐๐ บาท  
                                       โอนลดครั้งนี้ ๔๕,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๘๓๗,๒๐๐ บาท 
                                       งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจายรายการใหม 
                                       แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ งบลงทุน 
                                       หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการจัดทำเอกสาร และงาน 
                                       เขียนแบบตางๆ                                 
                                       โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                       คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท 
                                       งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจายรายการใหม 
                                       แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ งบลงทุน 
                                       หมวดครุภัณฑ ประเภท เครื่องสำรองไฟ เพื่อจายพลังงานไฟฟาสำรอง ใหแกอุปกรณ 
                                       ไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เม่ือเกิดไฟดับหรือไฟตก (ราคาตามเกณฑราคา 
                                       กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร) 
                                       โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๕,๘๐๐ บาท 
                                       คงเหลือ ๕,๘๐๐ บาท 
 



 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติขออนุมัติโอน 
                                       งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                       สมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ ของกอง 
                                       การชาง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม                              เห็นชอบ    จำนวน  ๑๒   เสียง 
                                          ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
                                   
                                      ๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                           (กองชาง) 
นายลองรัตน ใยพันธ                เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องขออนุมัต ิ
                                       แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน                 
                                       (สายหนองปลิง) หมูที่ ๔ ของกองชาง เรียนเชิญ ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจง 
                                       รายละเอียดในการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน 
                                       หมูบาน (สายหนองปลิง) หมู ๔ บานหวยหวด 
 
นายปรีชา ชวนะบุญไพศาล          มีเรื่องท่ีจะนำเรียนใหสภาพิจารณา ๑ เรื่อง ดังนี ้
                                       ๑. เนื่องจากถนนสายหนองปลิง ไดมีการกอสรางถนน คสล.โดยใชเงินสะสมในการ 
                                        กอสราง ซึ่งระยะทางที่เคยวัดไดกอนทำรางขอบัญญัติปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                                        นั้นไดระยะทาง ๒๔๐ เมตร แตเมื่อลงตรวจสอบกอนดำเนินการกอสรางถนน 
                                        ตามขอบัญญัติพบวาระยะทางปจจุบันที่สามารถดำเนินการกอสรางถนน คสล. 
                                        ไดระยะทางเพียง ๒๒๐ เมตร ซึ่งทำใหไมสามารถดำเนินงานได จึงขออนุมัติแกไข 
                                        เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน (สายหนองปลิง) 
                                        หมูที ๔ 
 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติขออนุมัติแกไข 
                                       เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน (สายหนองปลิง) 
                                       หมูที่ ๔ บานหวยหวด  
                                       สมาชิกทานใดเห็นชอบในการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล. 
                                       ภายในหมูบาน (สายหนองปลิง) หมูที่ ๔ บานหวยหวด โปรดยกมือ 
ที่ประชุม                              เห็นชอบ    จำนวน  ๑๒   เสียง 
                                          ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
 
                                     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                       ๕.๔ พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
นายลองรัตน ใยพันธ                เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องพิจารณาราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เชิญนักวิเคราะหฯ ชี้แจงครับ 
                                       
นายชานนท ปยะนันท เรียนประธานฯและคณะกรรมการทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

     (นักวิเคราะหฯ)                    การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไข ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการจัดทำ

แผน ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการสนับสนุนแผนจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อที่จะ

เสนอตอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และไดมีหนังสือแนวทางการจัดทำแผนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถบรูณาการแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน

สูงสุดใหแกประชาชน ในวันนี้ประธานคณะกรรมการสนับสนุนก็ไดเชิญ

คณะกรรมการมาประชุมรางจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ขอใหคณะกรรมการทุกทาน

ชวยกันพิจารณารางจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนี ้

                                           ตามเอกสารที่แจงและตรวจสอบ รายละเอียดแตละโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น         

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีดังนี ้

                                              แบบ ผ.๐๑     บัญชีสรปุโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

                                              แบบ ผ.๐๑/๑  บัญชีสรปุโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผน 

                                                                 ชุมชน 

                                              แบบ ผ.๐๒     รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                                              แบบ ผ.๐๒/๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและ 

                                                                 แผนพัฒนาชุมชน 

                                              แบบ ผ.๐๒/๒   โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับ 

                                                                 การประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

                                              แบบ ผ.๐๓     บัญชีครุภัณฑ 

                                                    

                                            ยุทธศาสตรดานบริหารงาน 

   ๑. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

                                               ๑.๑ โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางและเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  

                                                     งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๑.๒ โครงการสงบุคลากรฝกอบรมรวมกับหนวยงานอ่ืน  

                                                     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๑.๓ โครงการรณรงคใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง  

                                                     งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                             

 



 

 

 

 

                                               ๑.๔ โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  

                                                     งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๑.๕ โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

                                                     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๑.๖ โครงการเผยแพรขอมลขาวสารทางสารสนเทศ  

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

                                                แผนงานงบกลาง 

                                              ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                                               ๒.๑ สมทบกองทุนประกันสังคม  

                                                     งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๒.๒ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) 

                                                     งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๒.๓ สำรองจาย 

                                                     งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๒.๔ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุ

                                                     งบประมาณ  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๒.๕ โครงการสงเคราะหยังชีพผูพิการ 

                                                     งบประมาณ  ๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๒.๖ โครงการสงเคราะหยังชีพผูปวยเอดส 

                                                     งบประมาณ  ๗๒,๐๐๐ บาท 

                                               ๒.๗ โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                                                     งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 

                                               ๒.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

                                               ๒.๑ โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

                                                     งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๒.๒ โครงการจัดทำยุทธศาสตรชุมชนดานรกัษาความสงบ  

                                                     งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๒.๓ โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร)  

                                                     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๒.๔ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร)  

                                                     งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๒.๕ โครงการปองกันและระงบัอัคคีภัย  

                                                     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                 

 

 



 

 

 

 

 

                                                  ๒.๖ โครงการปองกันอุทกภัยและดินโคลนถลม  

                                                     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๒.๗ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

                                                     งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๒.๘ โครงการจัดทำแนวก้ันไฟ  

                                                     งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

                                              ๓. แผนงานการศึกษา 

                                               ๓.๑ โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

                                                     งบประมาณ  ๓๕๖,๐๐๐ บาท 

                                               ๓.๒ โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนในตำบล  

                                                     งบประมาณ  ๑,๐๖๐,๘๐๐ บาท 

                                               ๓.๓ โครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนและศูนย  

                                                     งบประมาณ  ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๓.๔ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๕ โครงการจัดตั้งโรงเรยีนอนุบาลตำบลจนัทรเพ็ญ 

                                                     งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๖ โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๗ โครงการฝกอบรมวิชาการ 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๘ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา 

                                                     งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๙ โครงการศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานที่ ศพด. 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๑๐ โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 

                                                     งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๑๑ โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา 

                                                     งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๓.๑๒ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดบัอนุบาล-จบ 

                                                          การศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบประมาณ  ๒๘๓,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                              ๔. แผนงานสาธารณสุข 

                                               ๔.๑ โครงการรณรงคดานสุขาภิบาลอาหาร 

                                                     งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๒ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๓ โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๕.๔ โครงการบำบัดผูติดยาเสพตดิ 

                                                     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๕ โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

                                                     งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๖ โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจร 

                                                     งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๗ โครงการตรวจสอบคุณภาพนำ้ประปา 

                                                     งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๘ โครงการสงเสรมิปองกันโรคไขเลือดออก 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๙ โครงการอบรมปองกันการจมนำ้ 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๕.๑๐ โครงการอบรมอาสาสมัครระบบการแพทยฉุกเฉิน 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๑๑ โครงการสงเสรมิการผลิตของใชจากวัสดุรไีชเคิล 

                                                     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๔.๑๒ รถพยาบาลฉกุเฉิน (รถกะบะ) 

                                                     งบประมาณ  ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท 

 

                                              ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห 

                                               ๕.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอาย ุ

                                                       งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๕.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูดอยโอกาส 

                                                       งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๕.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูพิการ 

                                                       งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๕.๔ โครงการสงเสรมิพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครวั 

                                                       งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

                                              

 



 

 

 

 

                                               ๕.๕ โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจนัทรเพ็ญ 

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๕.๖ โครงการกองทุนผูสูงอาย ุ

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๕.๗ โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนแกผูยากไร 

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 

                                              ๖. แผนงานเคหะและชุมชน 

                                                    โครงการโครงสรางพ้ืนฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

                                                     

                                              ๗. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                                               ๗.๑ โครงการสงเสรมิเศรษฐกิจชุมชน 

                                                       งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๗.๒ โครงการสงเสรมิการมีสวนรวมจัดทำแผนพัฒนา 

                                                       งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๗.๓ โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน ม.๑-๘ 

                                                       งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๗.๔ โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับผูพิการ 

                                                       งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๗.๕ โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอาย ุ

                                                       งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๗.๖ โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับสตร ี

                                                       งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๗.๗ โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชพีใหกับประชาชน 

                                                       งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

                                              

                                                ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                                               ๘.๑ โครงการกีฬาตานยาเสพติดตำบลจันทรเพ็ญ 

                                                       งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๘.๒ โครงการกีฬาตานยาเสพติดอำเภอ 

                                                       งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๘.๓ โครงการกอสรางสนามกีฬาประจำตำบล 

                                                       งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๘.๔ โครงการประเพณีแหดาว 

                                                       งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               

 

 



 

 

 

 

                                               ๘.๕ โครงการประเพณีลอยกระทง 

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๘.๖ โครงการประเพณีสงกรานต 

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๘.๗ โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและรัฐพิธ ี

                                                       งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๘.๘ กิจกรรมรบัสงเสด็จ 

                                                       งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๘.๙ โครงการวันทองถ่ินไทย 

                                                       งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๘.๑๐ โครงการสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

                                                          งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๘.๑๑  โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธและศาสนาครสิต 

                                                           งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท 

 

                                                ๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                                               ๙.๑ โครงการจัดทำแผนผังเมือง/ชุมชน 

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๒ โครงการกอสรางปายทีท่ำการ/อบต. 

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๓ โครงการติดตั้งกันสาดอาคารที่ทำการฯ 

                                                       งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๔ โครงการปรับปรงุ/ซอมแซมอาคารอเนกประสงค / ที่ทำการฯ 

                                                       งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๕ โครงการกอสรางรั้วดานหนา-ดานหลังที่ทำการฯ 

                                                       งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๖ โครงการกอสรางสนามเดก็เลน ศพด.นาหลวง-โคกกลาง 

                                                       งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๗ โครงการปรับปรงุภมูิทัศนภายในและภายนอก ศพด. 

                                                       งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๘ โครงการกอสรางหอประชุม ศพด.(บานนาหลวง) 

                                                       งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐ บาท 

                                               ๙.๙ โครงการปรับปรงุภมูิทัศนภายในและภายนอก ศพด. 

                                                       งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               

 

 

 



 

 

 

 

                                               ๙.๑๐ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

                                                         งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๙.๑๑ โครงการกอสรางหองโรงเก็บพัสด ุ

                                                          งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 

                                               ๑๐. แผนงานการเกษตร 

                                               ๑๐.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

                                                          งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๑๐.๒ โครงการสงเสริมการปลูกปาทดแทนปาตนน้ำ 

                                                          งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                                               ๑๐.๓ โครงการกำจัดวัชพืชในแหลงนำ้ 

                                                          งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                  ๑๑. แผนงานการพาณิชย 

                                               ๑๐.๑ โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดชุมชน 

                                                          งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

นายชานนท ปยะนันท  ทั้งหมดที่กลาวมานี้ มีแผนงานทั้งหมด ๑๑ แผนงาน (ตามเอกสารแนบ) 

     (นักวิเคราะหฯ)                     สรุป ในแผนพัฒนาทองถ่ิน มีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน                     

                                              (พ.ศ.2566- ๒๕๗๐) 

                                              แบบ ผ.๐๑     บัญชีสรปุโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

                                              แบบ ผ.๐๑/๑  บัญชีสรปุโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผน 

                                                                 ชุมชน 

                                              แบบ ผ.๐๒     รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                                              แบบ ผ.๐๒/๑  รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและ 

                                                                 แผนพัฒนาชุมชน 

                                              แบบ ผ.๐๒/๒   โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสำหรับ 

                                                                 การประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

                                              แบบ ผ.๐๓     บัญชีครุภัณฑ 

           

  ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติพิจารณาราง 
                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                                        สมาชิกทานใดเห็นชอบในการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน                       
                                        (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) 
 ที่ประชุม                              เห็นชอบ    จำนวน  ๑๒   เสียง 
                                           ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                        งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
 

 



 
 
 
 

วาระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะเพ่ิมเติมเสนอแนะหรือไมครับ 
             ถาไมมีก็ ผมขอปดประชุมครบั                           

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

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 

   
                         (ลงชื่อ)                         

        (นายธัญพิสิษฐ  วรสาร)  
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 
(ลงชื่อ)      

       (นางวันทนา ยะฮวดสา)  
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

    (ลงชื่อ)     
                                                    (นายคำไพ  พันธเดช) 
                                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 
 


