
บันทึกรายงานการประชมุ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศลิป ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/๒๕๖4 

วันท่ีอังคาร ท่ี  3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
ณ หลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 

ผู้มาประชุม          09.00 น. 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภา บุญเตม็ บุญแสง  
2 นายทอน อินธิจักร รองประธานสภา ทอน อินธิจักร  
3 น.ส.พรเทวา สุมาลัย เลขานุการสภา พรเทวา สุมาลัย  
4 นางทองสุข หอมไสย สอบต. ม.๓ ทองสุข หอมไสย  
5 นายปัญญา หันจางสิทธ์ิ สอบต. ม.๓ ปัญญา หันจางสิทธ์ิ  
6 นางสมหมาย ธิมานิตย ์ สอบต. ม.๔ สมหมาย ธิมานิตย์  
7 นายศักดิ์สิทธ์ิ วงกฏ สอบต. ม.๔ ศักดิ์สิทธ์ิ วงกฏ  
8 นายพรมมา อินธิจกัร สอบต. ม.๖ พรมมา อินธิจกัร  
9 นายวิรัตน์ ฝ่ายระสาร สอบต. ม.๗ วิรัตน์ ฝ่ายระสาร  

10 นายขันตี แกระหัน สอบต. ม.๘ ขันตี แกระหัน  
11 นายนรินทร์ ภูมิขัง สอบต. ม.๘ นรินทร์ ภูมิขัง  
12 นายพิศดา วรินทรา สอบต. ม.๙ พิศดา วรินทรา  
13 นางดวงจันทร์ สุขวงค์ สอบต. ม.๙ ดวงจันทร์ สุขวงค์  
14 นายสมชาย จันทร์มะณี สอบต. ม.๑๐ สมชาย จันทร์มะณี  
15 นายเดือน แก้วฝ่าย สอบต. ม.๑๑ เดือน แก้วฝ่าย  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจรญิศิลป ์ ทักษิณ มายูร  
2 นายประพงษ์ สมคำ รองนายกอบต.เจริญศิลป ์ ประพงษ์ สมคำ  
3 นายประจง วรสิทธ์ิ รองนายกอบต.เจริญศิลป ์ ประจง วรสิทธ์ิ  
4 นายอดิศักดิ์ พานเหนือ เลขานุการอบต.เจริญศิลป ์ อดิศักดิ์ พานเหนือ  

 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชมุ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศลิป ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/๒๕๖4 

วันท่ีอังคาร ท่ี 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
ณ หลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 

 
ประธาน  สวัสดีค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านพร้อมทั้งคณะคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางบุญเต็ม  บุญแสง 

ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์ ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วัน
อังคาร ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระการประชุมเลยนะคะ  

  วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน  ในวาระที่ ๑ ประธานขอกล่าวเรื่องสำคัญสักเล็กน้อย ณ ปัจจุบันไม่มีเรื่องอะไรจะสำคัญเท่ากับการ

ป้องกันโรคระบาดโควิด ๑๙ ซึ่งกำลังเล่นงานเกือบทุกประเทศ ขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวเองอย่าง
เข้มงวด เพราะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเป็นภัยต่อสุขภาพ ถ้าป่วยติดเช้ือจะทำให้สูญเสียหลายๆอย่าง
รวมทั้งเศรษฐกิจ ต่อบ้านเมืองและต่อตัวเองนะคะ ดิฉันขอนำเรียนมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความเป็นห่วง
ค่ะ ท่านนายกไม่ทราบมีอะไรจะแจ้งต่อสภามีไหมค่ะเชิญค่ะ 

นายก  ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
ทักษิณ มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนในวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ กระผมนำ
เรียนเรื่องการก่อสร้างศูนย์พักคอยปลายเดือน กรกฎาคม ๖๔ ทาง อบต.เจริญศิลป์ เราได้รับหนังสือ
สั่งการคำสั่งจากผู้ว่าลงมาถึงนายอำเภอให้จัดสร้างศูนย์พักคอยประจำตำบล ทุกตำบลและเป็นไป
อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือโควิด ๑๙ และการกลับสู่ภูมิลำเนา
ของพี่น้องเราในเขตรับผิดชอบ อบต.เจริญศิลป์ ของเรา จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจจนศูนย์พักคอยของ อบต.เจริญศิลป์ ของเราเสร็จสมบูรณ์  ณ บริเวณบ่อ
ควายตู้ทาง อบต.เจริญศิลป์ ของเรากำลังสร้างศูนย์ฟื้นฟูรองรับผู้ติดเช้ือโควิดที่แพทย์มีคำสั่งให้ออก
จากโรงพยาบาล และกักตัวอีก ๔ วัน เข้มงวด และกักตัวอีก ๑๔ วัน ถ้าท่านใดมีญาติ พี่น้อง ไม่มีที่
กักตัวขอให้แจ้งทางผู้นำได้นะครับตามที่แจ้งไว้ 

  เรื่องที่ ๒ แนวทางการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบสาธารณภัยเบื้องต้นเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันก็
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีผู้ป่วยโควิดเพิ่มข้ึนเป็นจำนวนมาก และมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาก็มาก
เช่นกันและพวกเขาเหล่านั้นต้องกักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน จากมติที่ประชุมร่วมกับผู้นำ มีท่านกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ อบต. ได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ ๑. พี่
น้อง ลูกหลานที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของคำสั่ง ศบค. 
กักตัว 14 วัน ๒. พี่น้องลูกหลานที่ป่วยเป็นโรคโควิดรักษาตัวหายแล้วมีคำสั่งจากแพทย์ให้ออกจาก
โรงพยาบาลหรือหรือโรงพยาบาลสนาม ให้มากักตัวที่บ้านหรือกักตัวที่ศูนย์ฟื้นฟู ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ที่
กล่าวข้างต้นให้ผู้นำหมู่บ้านทำหนังสือเข้ามาสำนักงาน อบต. เพื่อรับถุงยังชีพทางหน่วยงานของเรา
จะนำไปมอบให้ทุกท่าน จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการส่งหนังสือนะครับ จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้
ทราบเพื่อจะได ้  

  



 
นายก ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และได้ดูแลพี่น้องเราเป็นเบื้องต้น อย่างทั่วถึงครับ ขอบคุณครับท่าน 
ประธาน หวังว่าทุกท่านรับทราบนะคะ 

ประธาน วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  วาระที่ ๒ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีส่วนใดไม่สมบูรณ์กรุณาทักท้วงได้

เลยนะคะ ประธานให้เวลาค่ะ มีท่านใดสงสัยหรือต้องการจะถามเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติจาก
สภานะคะ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ท่านใดที่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว คือการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยคะแนน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ 
เสียง (นางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์) 

ประธาน  วาระที่ ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 วาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 
 ๕.๑ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ขอเชิญ

ผู้บริหารเสนอต่อสภาค่ะ 
นายก ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทักษิณ 

มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนในวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  

 หลักการและเหตุผล 
 ในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๔ ตามที่ อบต.เจริญศิลป์ ได้

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาของ อบต.เจริญศิลป์ ให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ 
วันที ่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั ้น อบต.เจริญศิลป์ ถือเป็น อปท. ที ่ให้บริการ
สาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถ่ินตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนได้ตระหนักถึงการเข้าถึงการให้บริการประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็ว  และ
ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๔ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ การเพิ่มเตมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการ
สนับสนุนการ 

 จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น ๒. คณะกรรมการท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภา อบต. พิจารณาตามาตรการ ๔๖ แห่ง 



นายก พระราชบัญญัติสภาตำบล และ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจงึ
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม แผนงาน สาธารณสุขอ่ืนๆ 
 เพ่ิมเติม 
 ๑.  โครงการอบรมให้ความรู้ของชุมชนด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
  ๑. บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บพร้อมหมอนรองคอและสายรัดขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๔ × ๔๕ × ๔ 

ซม. จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท 
 แผนงานการศึกษา 
 เพ่ิมเติม 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอัดหมึกพร้อมติดตั ้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) 

จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๕ 

เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท  
 3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท 

งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท 
 ๔. จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ้ว สำหรับสำนักงาน จำนวน ๔ เครื ่องๆละ ๒,๘๐๐ บาท 

งบประมาณ ๑๑,๒๐๐ บาท 
 ๕. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับสำนักงาน แบบประมวลผลจำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 เพ่ิมเติม 
 ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๘๓,๔๐๐ บาท 
 ๒. จัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร สแตนเลสพร้อมเก้าอี้ไม้ระแนง (ม้านั่งยาว) สำหรับ ศพด. ๓ แห่ง จำนวน 

๑๐ ชุดๆละ ๔,๔๐๐ บาท งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท  
 เปลี่ยนแปลง 
 ข้อความเดิม 
 ๑. จัดซื้อเอกสารบานเลื่อนกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๑ × ๑๒๐ × ๘๘ ซม. จำนวน ๒ หลังๆละ 

๓,๒๐๐ บาท 
 ข้อความใหม่ 
 ๑. จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๑ × ๑๒๐ × ๘๘ ซม. จำนวน ๒ หลังๆละ 

๓,๖๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 ๑. จัดซื้อตู้กับข้าวโครงเหล็กอลูมิเนียมด้านบนปูหน้ากระเบื้อง กว้าง ๑๒๐ ซม. สูง  ๑๗๐  ซม. 

จำนวน ๓ หลังๆละ ๔,๕๐๐ บาท (ศพด. ๓ ศูนย์) งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท 
 เปลี่ยนแปลง 
นายก ข้อความเดิม 
 ๑. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ. ๖ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 



 ข้อความใหม่ 
 ๑. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ. ๖ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๘๔๓,๘๐๐ 

บาท  
 ขอนำเรียนบางส่วนในเบื้องต้นส่วนรายละเอียดทั้งหมดขอให้ทุกท่านพลิกอ่านดูในร่างแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ขอบคุณครับท่านประธาน 
ประธาน ขอให้ทุกท่านอ่านดูร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับทุกท่านเนื่องจากการจดัทำแผน

ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ผ่านคณะกรรมการมาแล้วและส่งมาให้สภาเพื่อขอความเห็นชอบในลำดับ
สุดท้ายประธานจะให้เวลานะคะ มีท่านใดสงสัยไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติจากสภา ในลำดับต่อไป
ดิฉันจะขอมติจากสภา อบต.เจริญศิลป์ ก่อนจะลงมติประธานขอตรวจสอบนับองค์ประชุม ๑๔ ท่าน
ครบค่ะ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ ๔ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภาอบต.
เจริญศิลป์) 

ประธาน ลำดับต่อไปค่ะ ๕.๒ พิจารณาบัญชีโอนแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายกเสนอต่อสภาค่ะ 

นายก ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทักษิณ มายูร นายก อบต. เจริญ
ศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนในข้อ ๕.๒ ดังต่อไปนี้ 

 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.เจริญศิลป์  อำเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

 โอนครั้งที่ ๑๕ 
   ๑. แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
       งาน    งานบริหารทั่วไป 
       งบ    ดำเนินงาน  

    ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งทั่วไป 
   งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
   จำนวนเงินที่โอน    ๑๑๒,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณหลังโอน   ๓๓๘,๐๐๐ บาท 
   รวมจำนวนที่โอนลด   ๑๑๒,๐๐๐ บาท 
      แผนงาน   การศึกษา 
      งาน    งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา 
      งบ    งบลงทุน 
      ประเภทรายจ่าย  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
      โครงการ  ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ ๓ 
    งบประมาณที่อนุมัติ    -  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    -  บาท 
    จำนวนเงินที่โอน    ๑๑๒,๐๐๐ บาท 



   งบประมาณหลังโอน   ๑๑๒,๐๐๐ บาท 
   รวมงบประมาณที่โอน   ๑๑๒,๐๐๐ บาท 
  คำชี ้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้และมีความ

จำเป็นต้องดำเนินการโครงการดังกล่าว 
   ๒. แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
      งาน     งานบริหารทั่วไป 
      งบ     งบดำเนินงาน 

   ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม ่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

      โครงการ   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม 
   งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   ๓๓๘,๐๐๐ บาท 
   จำนวนเงินที่โอน    ๑๑๑,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณหลังโอน   ๒๒๗,๐๐๐ บาท 
   รวมงบประมาณที่โอนลด   ๑๑๑,๐๐๐ บาท 
      แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
      งาน     งานบริหารทั่วไป 
      งบ     งบลงทุน 
      ประเภทรายจ่าย   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
      โครงการ   ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 
   งบประมาณอนุมัติ    -  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    -  บาท 
   จำนวนเงินที่โอน    ๑๑๑,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณหลังโอน   ๑๑๑,๐๐๐ บาท 
   รวมงบประมาณที่โอนเพิ่ม   ๑๑๑,๐๐๐ บาท 
 คำชี ้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้และมีความ

จำเป็นต้องดำเนินการโครงการดังกล่าว 
 ๓. บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต. 

เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒ 
   แผนงาน   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งาน    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   งบ    งบลงทุน 
   หมวดรายจ่าย   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 โครงการ ค่าเรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑.๖ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๔ เมตร พร้อม

เครื่องยนต์ขับท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า 
   ฉบับที่    ฉบับแรก 
   งบประมาณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
  



นายก ข้อความเดิม 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมเินียม ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๔ 

เมตร พร้อมเครื ่องยนต์ขับท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ ลำ รายละเอียดตาม
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘/ ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
 - ตั้งตามราคาท้องถ่ิน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๓๔ 
 - ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
 ข้อความใหม่ 
 จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร กว้าง

ไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขับท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า รายละเอียดตาม
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  จำนวน ๑ ลำ ทั้งหมดเป็นรายละเอียดที่เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาใน
ลำดับต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายละเอียดค่ะ ท่านใดสงสัยหรือประสงค์จะอภิปรายขอเชิญนะคะ มีท่านใดติด
ใจต้องการอภิปรายไหมคะถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติจากสภานะคะ ประธานตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏ
ว่าครบองค์ประชุม ๑๔ ท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านใดที่เห็นชอบกับข้อ ๕.๒ บัญชีขอ
โอนและเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือข้ึน
ค่ะ 

ที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่าน ข้อ ๕.๒ บัญชีโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นางบุญเต็ม 
บุญแสง ประธานสภาอบต.เจริญศิลป์)  

ประธาน มติเป็นเอกฉันท์ต่อไปวาระที่ ๖ ค่ะ 

 วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ในวาระที่ ๖ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญค่ะ 
ทองสุข ดิฉันขออนุญาตอภิปรายค่ะท่านประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ สอบต. หมู่ ๔ ขอรับรองค่ะ 
ปัญญา กระผมนายปัญญา หันจางสิทธ์ สอบต. หมู่ ๓ ขอรับรองครับ 
ทองสุข  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางทองสุข หอมไสย  สอบต. 

หมู่ ๓ ขอเสนอต่อผู้บริหารเรื่องการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน และการซื้อรถกระเซ้าไฟฟ้า  เพื่อมา
ให้บริการพี่น้องประชาชน เวลาช่วงออกไปซ่อมไฟฟ้า ดิฉันสงสารลูกหลานต้องปีนรถดับเพลิง รวมทัง้
เครื่องพ่นหมอกควันรู้สึกว่าเวลาฉีดลูกน้ำยุงลายเครื่องจะเก่ามากๆเลย จึงนำเรียนต่อสภาขอบคุณค่ะ
ท่านประธาน 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
ขันตี ผมขออนุญาตครับท่านประธาน ขออภิปรายครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
วิรัตน์ กระผมนายวิรัตน์ ฝ่ายระสาร สอบต. หมู่ ๗ ขอรับรองครับ 
สมชาย กระผมนายสมชาย จันทร์มะณี สอบต. หมู่ ๑๐ ขอรับรองครับ 



ขันตี เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายขันตี แกระหัน สอบต. หมู่ ๘ 
ขออภิปรายเสนอแนะเรื่องรถกระเซ้าไฟฟ้าสมควรซื้ออย่างยิ่งครับ รวมทั้งเครื่องพ่นหมอกควันควร
ซื้อประจำที่สำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ ของเรา เพราะมีประโยชน์มากเวลาเกิดสาธารณภัยไฟไหม้ 
หรือภัยต่างๆ บนความสูง ตัดต้นไม้ต่างๆ กิ่งไม้ เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ทำงานสะดวกขึ้น 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

เดือน กระผมขออนุญาตครับ ขออภิปราย ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ดวงจันทร์ ดิฉันนางดวงจันทร์ สุขวงศ์ สอบต. หมู่ ๙ ขอรับรองค่ะ 
ปัญญา กระผมนายปัญญา หันจางสิทธ์ สอบต. หมู่ ๓ ขอรับรองครับ 
เดือน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเดือน แก้วฝ่าย สอบต. 

หมู่ ๑๑ ขออภิปรายในวาระที่ ๖ ผมอยากเสนอให้ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเหมือนท่านสมาชิกท่าน
อื่นๆเสนอเพราะว่าเครื่องส่วนมากจะเก่ามากแล้ว เวลาบริการพี่น้องประชาชนจะได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่านี้ ในส่วนสาธารณสุข อบต.เจริญศิลป์ ของเราก็ไม่มีใครรับผิดชอบ โยนกันไปมา ณ เวลาน้ี
อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด งานสาธารณสุขไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปดูไปเยี่ยมเลย ผมอยากให้มี
คนรับผิดชอบโดยตำแหน่งครับท่าน การทำงานการประสานงานจะได้สะดวกขึ้นครับท่านประธาน 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
สมหมาย ดิฉันขออภิปรายเสริมค่ะท่านประธาน ดิฉันเห็นด้วยกับหลายๆท่านที่เสนอให้จัดซื้อรถกระเซ้าไฟฟ้า 

และเครื่องพ่นหมอกควันเพราะดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชาวบ้านมากค่ะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 
ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกค่ะ 
นายก ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม

นายทักษิณ มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนตอบท่านสมาชิกที่อภิปรายในวาระที่ ๖ 
ถ้ามีอะไรที ่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านกระผมพร้อมที ่จะลงมือปฏิบัติทันทีถ้าไม่ผิดต่อระเบียบ 
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อรถกระเซ้าไฟฟ้า หรือเครื่องพ่นหมอกควัน ขอให้ทุกท่านบรรจุใน
แผนก่อนและทำตามข้ันตอนและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ติติงมาในโอกาสนี้ครับท่าน
ประธาน ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มีประธานจะขอปิด และขอนัดประชุมครั้งต่อไปคือ วันที่ ๙ 
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอขอบคุณสำหรับประชุมในวันน้ี ถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอปิดการประชุม
ค่ะ ดิฉันนางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภาอบต.เจริญศิลป์ ขอปิดการประชุมค่ะ 
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