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รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป 256๔ 

วันศุกร ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. 256๔  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

ผูเขาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
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นายคำไพ  พันธุเดช 
นางสุพรรณี  มิ่งขวัญ 
นายฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
นายชวนเดช แกวสุวรรณ 
นายทอก  ฮวดคันทะ 
นายเฉวิด  ยะฮวดสา 
นายงด  เงินนาม 
นายเวช  กวนโท 
นายทอง  เชื้อคำฮด 
นายไชยยงค  ใยวังหนา 
นายอดิศรา  กลยณ ี

ประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
รองประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 
เลขาสภาฯ อบต.จันทรเพ็ญ 
 

คำไพ  พันธุเดช 
สุพรรณี  มิ่งขวัญ 
ฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
ชวนเดช แกวสุวรรณ 
ทอก  ฮวดคันทะ 
เฉวิด  ยะฮวดสา 
งด  เงินนาม 
เวช  กวนโท 
ทอง  เชื้อคำฮด 
ไชยยงค  ใยวังหนา 
อดิศรา  กลยณ ี

 ผูไมมาประชุม 

๑. วันทนา  ยะฮวดสา        สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

๒. นายอเนก  บุตรวัง               สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายลองรัตน  ใยพันธ                      นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
๒. ด.ต. สุพฒัน  เชื้อดวงผูย             รองปลัดฯ 
๓. นายปรีชา  ชวนะบุญไพศาล                        ผูอำนวยการกองชาง 
๔. นายปรีดา  นนทะนำ                                 ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 

                     ๓.   นายชานนท  ปยะนันท                              นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานสภาฯ            เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ทานสมาชิก รองปลัด  
 ผอ.กอง นักวิเคราะหฯ วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป 

256๔ วันศุกร ที่ ๙  กรกฎาคม พ.ศ. 256๔  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอเปดการ
ประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ประจำป ๒๕๖๔ ขอเชิญทาน
นายกไดแจงใหที่ประชุมทราบครับ  

นายลองรัตน ใยพันธ                เรียนประธานสภาฯ รองประธานฯ รองปลัดฯ ผูอำนวยการกอง และสมาชิกทุก
ทาน ในวันนี้ก็ขอแจงเกี่ยวกับการเฝาระวังโรคโควิค-๑๙ การปองกันและการฉีด
วัคซีนปองกันโรคโควิค-19 การคัดกรองบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอราชการ 
สัปดาหที่ผานมาผมก็ไดไปประชุม ทานรองผูวาฯไดประชุมพูดเรื่องเก่ียวกับการ
จัดทำ Sky walk ในเขตอุทยานภูผายลในพ้ืนท่ีบานหวยหวด หมูที่ 4 เพ่ือเตรียม
จัดทำเปนสถานที่ทองเที่ยว และในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 เวลา ๐๘.๐๐ น.
เปนตนไป ก็จะมีกิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของ 
สมเด็จยา ก็จะมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานอำเภอ ผูนำชุมชน เจาหนาที่อุทยาน 
รวมกันทำความสะอาด ณ บริเวณผาพญาเตาในพื้นที่ตำบลจนัทรเพ็ญ 

ประธานสภาฯ                        ทานนายกไดแจงในที่ประชุมรับทราบแลว มีทานใดมีเรื่องที่จะสอบถามเพ่ิมเติมใน
ที่ประชุมหรือไม ถาไมมีผมก็จะเขาสูระเบียบวาระประชุมตอไปครับ 

ที่ประชุม                             รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
รองประธานสภาฯ                  ฝายเลขานุการสภาฯ ไดสงรายงานการประชุมใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบกอน  
                                       วันประชุม ในรายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๑๙   
                                        พฤษภาคม  ๒๕๖๔ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยทีจ่ะแกไข  ถาไมม ีผมจะขอมติ 
                                        รับรองรายงานประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ป 256๔  
                                        สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือครับ   
 
ที่ประชุม                              รับรอง          
                                           

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
- ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
                                          -    ไมม ี

ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

                                       ๕.๑ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                             (กองชาง)  
ประธานสภาฯ   ขอมอบหมายใหผูอำนวยการกองชางชี้แจง  เชิญครับ 

ผูอำนวยการกองชาง ดวยกองชางจะดำเนินการจัดทำโครงการกอสราง คสล.สายนาหมอง หมูที่ ๗ บาน

สามัคคี ซึ่งไมไดตั้งไวในขอบัญญัติ จึงอยากจะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในการจัดทำขอบัญญัติ ดังนี ้

๑. โอนลดงบประมาณจาก ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

เคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค าที่ ดิ น และสิ่ งก อสราง ประเภท              

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว ๑,๐๕๘,000 บาท (หนึ่ง

ลานหาหมื่นแปดพันบาทถวน) คงเหลือ จำนวน ๖๘๖,๓๐๐ บาท (หกแสนแปด

หมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) โอนลดจำนวน ๓๔๐,๐00 บาท (สามแสนสี่

หมื่นบาทถวน) คงเหลือ ๓๔๖,๓๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกสามรอยบาท

ถวน) 

๒. โอนตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบ

ลงทุน หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง คสล.สายนาหมอง หมูที่ ๗ บานสามัคคี  โอนเพ่ิมครั้งนี้ 

๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

ประธานสภาฯ                          มีสมาชกิทานใดที่จะสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม  ถาไมมี ผมจะขอมติขออนุมัติ 
                                          โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                          สมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๔                
                                          ตามที่ ผอ.กองชางเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม                               เห็นชอบ    จำนวน  ๑๐   เสียง 
                                           ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                           งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
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                                            ๕.๒  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจายประจำปงบประมาณ           
                                                  พ.ศ. ๒๕๖๔  (กองการศึกษา) 
ประธานสภาฯ              ขอมอบหมายใหผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  

                                                       ชี้แจง  เชิญครับ 

ผูอำนวยกองการศึกษาฯ                     ดวยกองการศกึษาฯ จะมีการจัดซื้อโตะทำงานพรอมเกาอ้ี เนื่องจาก 

                                               ขนาดมาตรฐานสูงกวา มาตรฐานทั่วไป ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

                                                   

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

 

ขอความเดิม ขอความใหม 

   

1. โตะทำงานพรอมเกาอี้ 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทำงานพรอมเกาอี้สำหรับพนักงาน

ครู และพนักงานจางของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- โตะทำงาน มีลักษณะเปนโครงสรางไมเนื้อแข็งกรุไม
อัดสัก 

มาตรฐานขนาด 60x120x75 ซม. ขาเหล็กพนสีดำ 

 เกาอี้ มีลักษณะพนักพิงข้ึนโครงพลาสติก หุมผาตาขาย 
Mesh ลอไนลอนคูสดีำหมุนไดรอบตัวและสามารถปรับโยก
เอนไดที่นั่งโครงไมบุฟองน้ำ หุมผาตาขาย Mesh 
ขาเหล็กชุบโครเมียม ปรับระดับเกาอี้ ระบบ Gas Lifting 
สามารถรองรับน้ำหนักไดสูงสุด 90 กก. 
ขนาด 63x61x91 – 101 ซม. 

(ครุภัณฑดังกลาวดำเนินการจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

2. โตะหนาขาวพรอมมานั่งยาว 
เพ่ือจัดซื้อโตะหนาขาวพรอมมานั่งยาว สำหรับนั่งรับประทาน

อาหารใหกับเดก็นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง 

- โตะหนาขาว ขนาด 60x120x55 ซม. 
- มานั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30x120x35 ซม. 

(ครุภัณฑดังกลาวดำเนินการจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 

 

   

๑.  โตะทำงานพรอมเกาอี้ 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทำงานพรอมเกาอี้สำหรับพนักงาน

ครู และพนักงานจางของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- โตะทำงาน มีลักษณะเปนโครงสรางไมเนื้อแข็งกรุไม
อัดสักมาตรฐานขนาด 60x120x75 ซม.  

ขาเหล็กพนสีดำ 

- เกาอี้ ขนาด 58x60x90 ซม. มีพนักพิง มีที่เทา
แขน 

๒.  โตะหนาขาวพรอมมานั่งยาว 

เพ่ือจัดซื้อโตะหนาขาวพรอมมานั่งยาว สำหรับนั่งรับประทาน

อาหารใหกับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง 

- โตะหนาขาว ขนาด 60x120x50 ซม. 
- มานั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30x120x30 ซม. 

 (ครุภัณฑดังกลาวดำเนินการจัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
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ประธานสภาฯ                          มีสมาชิกทานใดสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติขออนุมัต ิ
                                         เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                                         สมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจาย 
                                         ประจำป ๒๕๖๔  ตามที่ ผอ.กองการศึกษาฯ รก.สาธารณสุขฯ เสนอมาโปรดยกมือ 
 
ที่ประชุม                                 เห็นชอบ    จำนวน  ๑๐   เสียง 
                                             ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                             งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
 

                                            ๕.๒ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                            การพิจารณาจายขาดเงนิสะสม (กองสาธารณสุขฯ) 
นายกฯ                                     เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ดวยสถานการณในปจจุบนัโรคติดเชื้อไวรัส    
                                           โคโรนา 2019 (โควิค-19) ไดมีการแพรระบาดหลายพ้ืนที่สงผลใหมีจำนวนผูติด  
                                           เชื้อเปนจำนวนมาก เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่นและ 
                                           สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และดำเนินงานตามโครงการ 
                                           จัดซื้อและใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง 
                                           ภูมิคุมกันโรคโควิด 19 ใหกับกลุมเปาหมายประชาชนในพ้ืนทีใ่นตำบลจันทรเพ็ญ    
                                           และ ฟนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว และสนับสนุน 
                                           การทำงานของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสกลนคร ในการปองกันการแพร 
                                           ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งไดตรวจสอบสถานะการเงนิการคลังแลว มีเงนิสะสม 
                                           เพียงพอสามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซนีได ก็ไดใหกองสาธารณสุขฯ สำรวจ 
                                           จำนวนประชาชนทั่วไป ในกลุมเปาหมายสำหรับลงทะเบียนรับบริการวัคซีน 
                                           ปองกันโรคโควิค 19 ของหนวยงาน จำนวน 436 คน 
                                            สถานการณคลัง ปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน 2564 

                                      -  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น             ๓๔,๓๔๑,๙๒๙.๖๓   บาท 

                                      -  เงินสะสม                          ๑๕,๓๖๖,๕๖๑.๐๘    บาท 

                                      -  เงินทุนสำรองเงินสะสม           ๑๕,๓๖๖,๕๖๑.๐๘    บาท 

                                      -  รายการท่ีกันเงินไมกอหนี้ผูกพัน      (ไมมี) 

                                                -  รายการที่กันเงินกอหนี้ผกูพนั        (ไมมี) 

                                              จึงขออนุมัติโครงการจัดซื้อวัคซนีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                                              โดยจายขาดจากเงินสะสม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ผูอำนวยกองการศึกษาฯ รก.               ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ตามที่นายกไดเสนอมา ขอนำเรียน ดังนี ้

แทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ        ตามที่มีหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1203 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  

                                              2564 เรื่องแนวทางการจัดหาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

                                              (COVID-19) เพ่ือใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

                                              แจงแนวทางการจัดหาวัคซีน การใชงบประมาณ วิธีการจัดหาวัคซีนใหองคกร 
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                                              ปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ และเพ่ือเปนการสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนที่ 

                                              ไดรับวัคซีนปองกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

                                              ครอบคลุมและโดยเร็ว องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญจึงไดจัดทำ 

                                              โครงการจัดซื้อวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

                                              เพ่ือนำมาใหบริการประชาชนในพ้ืนที่ไดตามความเหมาะสม 

นายทอก ฮวดคันทะ                       วัคซีนท่ีจะซื้อองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญจัดซื้อหรือไม 
นายกฯ                                       ทางสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปนผูดำเนินการจัดซื้อครับ 
นายไชยยงค ใยวังหนา                     วีคซนีที่จะซื้อยี่หอไหนครับ 
นายกฯ                                       ไมสามารถระบุไดวาจะซื้อยี่หอไหน ทางสาธารณสุขจังหวัดเปนผูดำเนินการ 
ผูอำนวยกองการศึกษาฯ รก.               ในสวนของกองสาธารณสุขฯก็มีเรื่องนำเรียนเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

แทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ         
 
ประธานสภาฯ                               มีสมาชิกทานใดสงสัย หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติ 
                                               ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔               
                                               (จายขาดเงนิสะสม)  
                                               สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการจัดซื้อวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                                               (COVID-19) ประจำป ๒๕๖๔  ของกองสาธารณสุขฯ โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม                                     เห็นชอบ    จำนวน  ๑๐   เสียง 
                                                 ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                                 งดออกเสียง  จำนวน  ๑    เสียง   (ประธานฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖        เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ      ตอไปเขาสูระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะเพ่ิมเติมเสนอแนะหรือไม 
                  ถาไมม ีผมขอเลิกประชุมครับ           
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    เลิกประชมุ  เวลา  1๒.00  น. 

 
    (ลงชื่อ)                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                     (นายอดิศรา  กลยณ)ี 
                       เลขานุการสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 

   
                         (ลงชื่อ)                         

        (นายทอก  ฮวดคนัทะ)  
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
(ลงชื่อ)      

       (นางวันทนา   ยะฮวดสา)  
                                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    (ลงชื่อ)     
                                                     (นายคำไพ  พันธุเดช) 
                                        ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 
 


