
 
 

ระเบียบวาระการประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพุธ  ที่  ๑๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

   
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

        รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ สมัยสามัญ  

       สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำป  ๒๕๖๔ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  กระทูถาม 

   - 
 

 

ระเบียบวาระที่    ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

           - 

 

ระเบียบวาระที่    ๕  เรื่องเพื่อพจิารณา 

๕.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   

                                 (กองชาง) 

๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                  

         (สำนักปลัด) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  

  - 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำป 256๔ 

วันพุธ ที่ ๑๙  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 
๑๒ 
1๓ 
1๔ 

 

นายคำไพ พันธเดช 
นางสุพรรณี  มิ่งขวัญ 
นายธัญพิสิษฐ วรสาร 
นายฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
นางวันทนา ยะฮวดสา 
นายชวนเดช แกวสุวรรณ 
นายทอก ฮวดคันทะ 
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 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 
ทอก  ฮวดคันทะ 
เฉวิด  ยะฮวดสา 
งด  เงินนาม 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานสภาฯ            เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ทานสมาชิก รองปลัด 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งท่ี ๒

ประจำป 256๔  วันพุธ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.256๔  เวลา 09.00 น. ณ 
อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ผมขอเปดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป ๒๕๖๔ ขอเชิญทาน
นายกไดชี้แจงที่จะแจงใหที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ 

นายลองรัตน ใยพันธ                เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนในระยะนี้ก็ใหเฝา
ระวังเก่ียวกับปองกันวิกฤตการณ ติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ 

                                      ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเครงครัด ทานใดที่ตองการฉีดวัคซีนก็สามารถลงทะเบียนได โครงการ
ระบบประปาใน อบต.จันทรเพ็ญ ก็ไดดำเนินการเรียบรอยแลว ก็จะมีในสวนของ
คาไฟฟาเพ่ิมข้ึน และก็ไดมีการติดตั้งมิเตอร หมอ ๑๕ แอมป ก็ไดดำเนินการเปนท่ี
เรียบรอยแลว เรื่องการซอมแซมถนน คสล.ในหมูที่  ๘ บานนาหลวง ก็ได
ดำเนินการซอมแซมเปนที่เรียบรอยแลว หลังจากนี้ก็จะดำเนินการตอที่ บาน
กวนบุน และบานโคกกลาง 

 

ประธานสภาฯ                       ทานนายกก็ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบแลว มีทานใดที่จะเสนอในท่ีประชุมหรือไม 
ถาไมมีผมก็จะเขาสูระเบียบวาระประชุมตอไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ             ในรายงานประชุมสภา สามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.  
                                        ๒๕๖๔   มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยทีจ่ะแกไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมทีาน 
                                       ใดเพ่ิมเติม ผมจะขอมติรับรองรายงานประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 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 
                                                (กองชาง) 
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 ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณครับ 
 
นายปรีชา ชวนะบุญไพศาล         เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องขออนุมัติ  
                                       โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                       ในการประชุมสภาครั้งท่ีแลวไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 
                                       ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองชาง ในวันนี้ก็จะขออนุมัติโอนงบประมาณ 
                                       รายจายประจำป ๒๕๖๔ โครงการกอสราง ถนน คสล. (สายหนองปลิง) หมูที่ ๔ 
                                        (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) 
 
ประธานสภาฯ                      มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติขออนุมัติโอน 
                                       งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                       สมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ ของกอง 
                                       ชาง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๓   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                        งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
 
                                      ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                           (สำนักปลัด) 
นายลองรัตน ใยพันธ              เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องขออนุมัติ 
                                       โอนงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด เรียนเชิญ   
                                      นักวิเคราะห ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
นายชานนท ปยะนันท             เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเรื่องขออนุมัติ  
                                       โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                       สืบเนื่องจากสำนักปลัดไดมีการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ 
                                       สำนักปลัดไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ พัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว 3 ตัว 
                                       ตัวละ ๒,๘๐๐ บาท ตอมาราคาพัดลมอุตสาหกรรมไดมีการปรับราคาเพิ่มข้ึน ตัวละ  
                                       ๘๐๐ บาท จึงทำใหงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จงขออนุมัติโอนเพ่ิมในครั้งนี้ เปน 
                                       จำนวนเงิน ๒,๑๐๐ บาท รวมงบประมาณที่จะซื้อทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น 
                                       หารอยบาทถวน) 
                                       
 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติขออนุมัติโอน 
                                       งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                       สมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔ ของกอง 
                                       สำนักปลัด โปรดยกมือ 
ที่ประชุม                              เห็นชอบ    จำนวน  ๑๓   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 

 
 


