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รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป 256๔ 

วันพฤหัสบด ีที่ ๑๘ มีนาคม 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 

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

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 ๘ 
เลขาสภาฯ อบต.จันทรเพ็ญ 
 

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

 ผูไมมาประชุม 

๑. นายธัญพิสิษฐ  วรสาร        สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 

๒. นายไชยยงค   ใยวังหนา     สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายลองรัตน  ใยพันธ                      นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
๒. ด.ต. สุพฒัน  เชื้อดวงผูย             รองปลัดฯ 

                     ๓.   นายชานนท  ปยะนันท                              นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

รองประธานสภาฯ  เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ทานสมาชิก รองปลัด 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๑ 

ประจำป 256๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘  มีนาคม พ.ศ. 256๔  เวลา 09.00 น. ณ 
หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวดิฉันขอ
เปดการประชุมคะ เนื่องดวยประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
นายปรีชา ทีคงโงน ไดยื ่นหนังสือลาออกตอนายอำเภอวันที ่ ๙ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ และมีผลสิ้นสุดการเปนประธานสภาฯ ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน
วันนี้ดิฉันในฐานะรองประธานสภาฯจึงทำหนาที่แทนประธานสภาฯ ขอเขาระเบียบ
วาระที่ ๑ คะ 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

รองประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ประจำป ๒๕๖๔ ขอเชิญทาน
นายกไดแจงใหที่ประชุมทราบคะ  

นายลองรัตน ใยพันธ                เรียนรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ในวันนี้ก็ขอแจงเรื่องการเจาะบอบาดาลใน
ตำบล ขณะนี้ไดทำหนังสือของบประมาณ เพื่อที่จะดำเนินการแกไขเพื่อใหมีน้ำ
อุปโภค-บริโภคในตำบลจันทรเพ็ญ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

รองประธานสภาฯ                    ทานนายกไดแจงในที่ประชุมรับทราบแลว มีทานใดมีเรื่องที่จะสอบถามเพ่ิมเติมใน
ที่ประชุมหรือไม ถาไมมีดิฉันก็จะเขาสูระเบียบวาระประชุมตอไปคะ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
รองประธานสภาฯ    ฝายเลขานุการสภาฯ ไดสงรายงานการประชุมใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบกอน  
                                          วันประชุม ในรายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙   
                                          กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยทีจ่ะแกไข  ถาไมม ีดิฉันจะขอมต ิ
                                          รับรองรายงานประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๓ ป 256๔  
                                          สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือคะ   
 
ที่ประชุม                              รับรอง          
                                           

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
- ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
                                          -    ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

                                          ๕.๑ การัดเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ แทนตำแหนงที่
วาง  

รองประธานสภาฯ   ขอมอบหมายใหรองปลัด  เปนผูชี้แจงขอระเบียบฯ ที่เก่ียวของคะ 

รองปลัดฯ ชี้แจงวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยใหถือปฏิบัติตาม ขอ 

8  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 

2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยสรุปรายละเอียดข้ันตอนดังนี ้

- ใหสมาชิกสภาฯ แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา ท่ีตนเห็นสมควรไดคนละหนึ่ง
ชื่อ/ตำแหนง และตองมีสมาชิกสภาฯ รับรองไมนอยกวา 2  คน 

- ชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน ถามีการเสนอเพียงชื่อเดียว ใหถือวาผูนั ้นไดรับเลือก 
(การเสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อผูที่ไมอยูในที่ประชุมได) 

- ถามีการเสนอเกินหนึ่งชื่อ การเลือกใหเลือกจากชื่อที่ไดรับการเสนอ โดยวิธีการ
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ของผูถูกเสนอชื่อ (เปนการออกเสียงลงคะแนนลับ โดย
ประธานเรียกชื่อสมาชิกเรียงตามลำดับตัวอักษร นำซองมาใสในหีบบัตรที่จัดไวตอ
หนาประธานที่ประชุม) 

- การนับคะแนนใหประธานสภาฯ เชิญสมาชิกไมนอยกวา 2 คน มาชวย (กรณี 
เขียนชื่อตัว สกุลผิด เปนอำนาจของประธานในการวินิจฉัย) 

- ใหประธานชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุม ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 

- ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายชื่อ ใหเลือกใหมเฉพาะชื่อที่ไดคะแนนเทากัน โดย
วธิีเดิม 

- บัตรสลาก ตองเปนชนิด สี ขนาด เหมือนกัน และมีจำนวนเทากับคนที่มีคะแนน
สูงสุด และเขียนคำวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภา อบต.”  จำนวน 1 บัตร  ที่
เหลือเขียนคำวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภา อบต.”  

- ใหรายงานผลการเลือกประธานสภา อบต. ตอนายอำเภอ เพื่อประกาศแตงตั้ง
ภายใน 7 วัน นับแตวันเลือก  
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รองประธานสภาฯ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรจะไดรับการเลือก

เปนประธานสภาฯ และใหมีผูรับรอง 2 ทานคะ 

นายทอง เชื้อคำฮด  กระผมขอเสนอ  นายคำไพ พันธุเดช  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1  เปน 

 ประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ ครับ 

รองประธานสภาฯ   ขอผูรับรอง 2 ทานคะ 

   - ผูรับรองคนท่ี 1  นางวันทนา ยะฮวดสา   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ 

  -  ผูรับรองคนที่ 2  นายทอก ฮวดคันทะ     สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ 

รองประธานสภาฯ  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อผูอื่นอีกหรือไม ถาไมม ีดิฉันขอสรุปผลการ

เลือกประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ ไดแก  นายคำไพ พันธุเดช สมาชิกสภา อบต. 

หมูที่ 1 เปนประธานสภาฯ   

 

รองประธานสภาฯ  มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีดิฉันจะขอมติเห็นชอบนะคะ 

                                          สมาชิกทานใดเห็นชอบ นายคำไพ พันธุเดช เปนประธานสภาองคการบริหารสวน 

                                          ตำบลจันทรเพ็ญโปรดยกมือคะ     

 
ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๑   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง (รองประธานสภาฯ) 
 

รองประธานสภาฯ  ขอเชิญประธานสภาฯ คนใหม นายคำไพ พันธุเดช กลาวขอบคุณสมาชิกคะ 

นายคำไพ พันธุเดช                   กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานนะครับ ที่ไดใหความไวใจเลือกกระผมเปน 

                                          ประธานสภาฯ กระผมก็จะทำหนาที่ใหดีท่ีสุด ขอบคุณครับ 
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วาระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ 

รองประธานสภาฯ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะเพ่ิมเติมเสนอแนะหรือไมคะ 
             ถาไมมี ดิฉันขอเลิกประชุมคะ                          

เลิกประชมุ  เวลา  1๑.00  น. 
 
    (ลงชื่อ)                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                     (นายอดิศรา  กลยณ)ี 
                       เลขานุการสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 

   
                         (ลงชื่อ)                         

        (นายทอก  ฮวดคนัทะ)  
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
(ลงชื่อ)       

       (นายฤทธิ์  งอยจันทรศร)ี   
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
(ลงชื่อ)      

       (นางวันทนา   ยะฮวดสา)  
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    (ลงชื่อ)     
                                                     (นางสุพรรณี  มิ่งขวัญ) 
                                   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 
 


