
 
บันทึกรายงานการประชมุ 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศลิป ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/๒๕๖4 

วันท่ีจันทร์ ท่ี  9 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 ลา  
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 ทักษิณ มายูร  
2 นายประพงษ์ สมคำ รองนายก ประพงษ์ สมคำ  
3 นายประจง วรสิทธ์ิ รองนายก ประจง วรสิทธ์ิ  
4 นายอดิศักดิ์ พานเหนือ เลขานุการ อดิศักดิ์ พานเหนือ  

 
  



บันทึกรายงานการประชมุ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศลิป ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/๒๕๖4 

วันท่ีจันทร์ ท่ี 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
ณ หลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 

 
ประธาน  สวัสดีค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านพร้อมทั้งคณะคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางบุญเต็ม บุญแสง 

ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์ ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕๖4 วัน
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระการประชุมเลยนะคะ  

  วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  วันนี้ประธานมีเรื่องแจ้งให้ทราบคือ ท่านศักดิ์สิทธ์ิ  วงกฎ สอบต. หมูที่ ๔ ขอลากิจ ไม่ได้มา

ประชุมวันนี้เนื่องจากบุตรชายของท่านติดเชื้อโควิดเดินทางมาถึงเมื่อเช้าจึงขอแจ้งให้ทุกท่าน
 ทราบและระมัดวังตัวให้มากๆ เพราะสถานการณ์ตอนนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำลัง
 ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที่ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขแนะนำมาประธาน
 แจ้งด้วยความเป็นห่วงทุกท่านค่ะ ขอเชิญท่านายกค่ะ 

นายก  ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านสภาที่เคารพและสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
 นายทักษิณ มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนให้สภาได้ทราบดังต่อไปนี้   
 ๑. เนื ่องจากปัจจุบันผู้ป่วยติดเชื ้อโควิดเพิ ่มจำนวนมากขึ ้นเรื ่อยๆ ทำให้มีผลกระทบทำให้
 ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากมีทั ้งผู ้ติดเชื้อและเสี่ยงสูงที ่เดินทางมาจาก
 ต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงและมากักตัวในพื้นที่ตำบลเราเพื่อให้การช่วยเหลือให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและทันเหตุการณ์ เมื่อมีพี่น้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรักษาโรคติดเช้ือโควิดหาย
แล้วหมอสั่งกลับบ้าน ขอให้ทุกท่านประสานผู้นำให้เร่งรีบทำหนังสอืเข้ามาอบต.เจริญศิลป์ เพราะ
ถ้าหนังสือล่าช้าจะทำให้การช่วยเหลือล่าช้าไปด้วย จึงขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้า ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

ประธาน  วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังข้ึน เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
  ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระแรก 

เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วาระแรก ขอเชิญท่าน
นายกอบต. ค่ะ 

  



 
นายก  ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายทักษิณ  มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณนายก
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันนี่ที่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.เจริญศิลป์ 
พนักงาน อบต.เจริญศิลป์ และประชาชนในเขต อบต.เจริญศิลป์ ได้จัดทำประชาคมร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ร่วมกันในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ
ต่อสภาดังต่อไปนี้ 

  คำแถลงงบประมาณ 
  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ถึงเวลาผู้บริหารท้องถ่ิน

 ของ อบต.เจริญศิลป์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญตัิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี
ต่อสภา อบต.เจริญศิลป์ อีกครั้งฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร อบต.เจริญศิลป์ จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. สถานะการคลัง  
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การปกครองส่วน 
  ท้องถ่ินมีสถานะการเงินดังนี้ 
  ๑.๑.๑ เงินฝาก   จำนวน ๒๓,๙๗๓,๓๒๓.๗๕  บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม   จำนวน ๓๙,๘๕๑,๒๒๙.๐๙  บาท 
  ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๒,๕๓๙,๖๗๖.๘๖  บาท 
  ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐ 

โครงการ 
  ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท 
  ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐ บาท 
  ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  
  ๒.๑ รายรับจริง จำนวน  ๒๙,๗๒๒,๕๑๙.๕๐ ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร         จำนวน       ๒๑,๐๒๒.๔๐  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    จำนวน     ๓๐๘,๓๒๙.๔๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จำนวน       ๖๔,๑๔๑.๘๒  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน      263,550      บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จำนวน       ๑๒,๒๕๐      บาท 
  หมวดรายจ่ายจากทุน      จำนวน               -   บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร      จำนวน  ๑๕,๑๘๐,๐๘๓.๖๓  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน  ๑๓,๘๗๓,๑๔๒.๒๕  บาท 
  ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๒๒๓,๑๗๖  บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง    จำนวน  ๖,๘๔๒,๐๒๕     บาท 
  งบบุคลากร   จำนวน  ๙,๕๕๑,๐๙๕      บาท 
  งบดำเนินงาน   จำนวน  ๔,๐๗๑,๖๕๘.๘๑  บาท 
  งบลงทนุ   จำนวน  ๑,๒๑๘,๓๐๐      บาท 
  งบอุดหนุน   จำนวน  ๑,๒๙๕,๑๐๐      บาท 
  งบรายจ่ายอื่น   จำนวน              -      บาท 



นายก  ๒.๔ รายจ่ายทีจ่่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบจุำนวน  ๑๑๐,๑๗๖  บาท 
  ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามออำนาจหน้าที่ จำนวน  ๒,๒๒๔,๐๐๐  บาท 
  ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายเงินทุนสำรองสะสม จำนวน   -   บาท 

  ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายเงินกู้   จำนวน   -   บาท 
  ครับทั้งหมดก็เป็นสถานะทางการคลังของ อบต.เจริญศิลป์ ของเรา ส่วนรายรับ รายจ่ายทั้งหมด 

ตามประมาณการไว้ ขอให้ทุกท่านดูตามตารางที่เจ้าหน้าที่นำเสนอครับ ประมาณการไว้ ๓ ปี คือ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓,๒๕๖๔,๒๕๖๕ ขอให้ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านดูเอกสารสำเนาร่าง
ข้อบัญญัติ รายรับรายจ่าย หน้า ๔,๕ ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ กระผมขออนุญาตเสนอร่าง
ข้อบัญญัติต่อเลยนะครับ 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์      
  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเป็นการสมควรตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจความในพระราชบัญญัติสภา
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณข้ึนไว้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ี เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป ็นจำนวนรวมทั ้งสิ้น 

๔๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บของหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท โดยแยกตามรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี ้  

  แผนงาน  (ด้าน)      ยอดรวม 
  ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารทั่วไป    ๑๑,๘๒๓,๓๒๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน            ๑,๐๘๙,๒๖๐  บาท 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา      ๗,๘๐๕,๕๐๗  บาท 
  แผนงานสาธารณสุข         ๖๔๕,๘๐๐  บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์      ๑,๒๖๑,๓๔๐  บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน         ๕๒๐,๐๐๐  บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     ๔,๖๗๐,๕๗๓  บาท 
  แผนงานการเกษตร                    ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ด้านการดำเนินการอื่น   
  แผนงานงบกลาง      ๑๒,๘๕๔,๒๐๐  บาท 
    รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     ๔๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 
  ข้อ ๕ งบประมาณเฉพาะการจ่ายจากรายได้จำนวนทั้งสิ้น – บาท 
  



นายก  ข้อ ๖ ให้นายก อบต.เจริญศิลป์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ร ับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  ข้อ ๗ ให้ท่านนายก อบต.เจริญศิลป์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติทั้งหมดก็เป็นคำ
แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมขออนุญาตเสนอต่อสภาฯ 
เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน  ท่านายก อบต.เจริญศิลป์ ได้ชี้แจงแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพื่อให้ทุกท่านพิจารณาในวาระแรกนะคะ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ เนื่องจากวันนี้เป็น
การประชุมเป็นวันแรกที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ดิฉันอยากให้ทุกท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติอีก
สัก ๑ วัน เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอให้ทุกท่านเอาร่างข้อบัญญัติ
ไปอ่านพิจารณาทุกท่าน ทุกหมวดเพราะการพิจารณาร่างข้อบัญญัติสำคัญมาก สมาชิกสภาท่าน
ใดประสงค์จะอภิปรายหรือสงสัยในร่างบข้อบัญญัติ ขอเชิญอภิปรายเลยนะคะ 

ทองสุข เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขออนุญาตอภิปรายค่ะ 
ประธาน ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ศักดิ์สิทธ์ิ กระผมนายศักดิ์สิทธ์ิ วงกฏ ส.อบต. หมู่ 4 ขอรับรองครับ 
ขันตี กระผมนายขันตี  แกระหัน ส.อบต. หมู่ 8 ขอรับรองครับ 
ทองสุข ขอบคุณผู้รับรอง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางทองสุข 

หอมไสย ขออภิปรายการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ปี 65 ปีนี้มีโครงการหมู่ที่ 3 ได้ไฟฟ้าทั้ง 2 
โครงการซึ่งชาวบ้านรอมานานแล้ว ส่วนถนนคอนกรีตก็ต้องรอเหมือนกันสำหรับหมู 3 แต่ไม่มี
งบประมาณ อย่างไรก็ตามถ้ามีเงินเหลือจ่าย บ้านดิฉันขอ ถนน คสล. ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 
ท่านประธาน ส่วนร่างข้อบัญญัติ ดิฉันว่าเห็นสมควรแล้วและเห็นด้วย ดิฉันมีเรื่องนำเรียนเพยีง
เท่านี้ค่ะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
สมหมาย ดิฉันขออนุญาตค่ะท่านประธาน ดิฉันขออภิปราย ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
ทองสุข ดิฉันนางทองสุข  หอมใสย ส.อบต.หมู่ 3 ขอรับรองค่ะ 
สมชาย กระผมนายสมชาย  จันทร์มณี  ส.อบต.หมู่ 10 ขอรับรองครับ 
สมหมาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.

อบต. หมู่ 4 ขออภิปรายค่ะ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 โครงการของหมู่ 4 ได้
โครงการ ซ่อมแซมศาลาประชาคมซึ่งชาวบ้านก็เห็นพร้อมต้องกันดูจากการประชาคมหมู่บ้าน 
ดิฉันคิดว่าแต่ละหมู่บ้านได้งบประมาณน้อยมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เพิ่มค่ะท่านประธาน เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ดิฉันจะรอเงินสะสมหรือเงินเหลอืจ่ายในโอกาสต่อไป ขอบคุณ
ค่ะท่านประธาน 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
พรมมา ผมขออนุญาตครับท่านประธาน  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ขันตี กระผมนายขันตี  แกระหัน ส.อบต. หมู่ 8 ขอรับรองครับ 
นรินทร์ กระผมนายนรินทร์  ภูมิขัง ส.อบต.หมู่ 8 ขอรับรองครับ 
พรมมา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรมมา  อินธิจักร ส.

อบต. หมู่ 6  ขอแสดงความคิดเห็นต่อข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการที่บรรจุเข้า
ข้อบัญญัติปีนี้ชาวบ้านคงจะดีใจไว้แล้วครับ เพราะหมู่ 6 ได้ 2 โครงการ ไฟฟ้าและถนนคอนกรีต 
เป็นการแก้ปัญหาถูกจุดครับ ตามความต้องการของชาวบ้านจริงๆครับ แต่งบประมาณน้อยไป
เท่านั้น ผมจะรอโอกาสต่อไปครับเผื่อจะได้งบประมาณเพิ่มเติม ผมขอฝากด้วยครับท่านประธาน 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

  



ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
วิรัตน์ ผมขออนุญาตครับท่านประธานผมขออภิปรายครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
พรมมา กระผมนายพรมมา  อินธิจักร ส.อบต.หมู่ 6 ขอรับรองครับ 
ขันตี กระผมนายขันตี  แกระหัน ส.อบต. หมู่ 8 ขอรับรองครับ 
วิรัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิรัตน์ ฝ่ายระสาร ส.

อบต.หมู่ 7 ขออภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
พื้นที่ หมู่ 7 กว้างใหญ่รวมทั้งบ้านเจริญพัฒนาด้วย ไฟฟ้าก็ยังไม่ทั่วถึง ถนนคอนกรีตก็ยังต้องการ
อีกเยอะ รอบนี้ได้โครงการถนน คสล.ไปวัดชัยมงคลก็ยังไม่ถึงวัดครับ ผมจะรอรอบต่ อไปครับ
ประธาน ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
ขันตี ผมขออนุญาตอภิปรายครับท่านประธาน ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นรินทร์ กระผมนายนรินทร์  ภูมิขัง ส.อบต.หมู่ 8 ขอรับรองครับ 
วิรัตน์ กระผมนายวิรัตน์  ฝ่ายระสาร ส.อบต.หมู่ 7 ขอรับรองครับ 
ขันตี   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายขันตี แกระหัน ส.

อบต.หมู่ 8 ขออภิปรายการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ท่านประธาน
ครับ งบ อบต.เราตั้งไว้เยอะ เป็นสี่สิบเอ็ดล้าน (41 ,000,000)ส่วนงบประมาณลงไปพัฒนา
จำนวนน้อยมากครับไม่พอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโครงการต่างจะต้องรอคิวบางโครงการ
ทำ 3 ปี ตัวอย่างโครงการรางระบายน้ำบ้านของกระผมเองถึงอย่างไรก็ตามกระผมไม่ติดใจใน
ข้อบัญญัติครับแต่อยากให้ทุกท่านรับทราบก็เพียงเท่านั้นครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
ดวงจันทร์ ดิฉันขออนุญาตค่ะท่านประธาน  ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
ขันตี กระผมนายขันตี  แกระหัน ส.อบต. หมู่ 8 ขอรับรองครับ 
สมชาย กระผมนายสมชาย  จันทร์มณี  ส.อบต.หมู่ 10 ขอรับรองครับ 
ดวงจันทร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางดวงจันทร์  สุขวงศ์ ส.

อบต. หมู่ 9 ขออภิปรายในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติปี 65 ดิฉันไม่ติดใจอะไรค่ะจะ
ติติงก็ตั้งมีแต่ งบประมาณน้อยมาก เวลาพัฒนาแต่ก็จะพยายามทำต่อไปเรื่องๆถ้าไม่ได้สมัยนี้ก็จะ
ทำสมัยหน้า ขอขอบคุณผู้บริหารมากค่ะเพราะที่แล้วมาก็แก้ไขปัญหาตรงจุดค่ะท่านประธาน 
ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ เชิญค่ะ 
สมชาย กระผมขออนุญาตอภิปรายครับท่านประธาน ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
เดือน กระผมนายเดือน  แก้วฝ่าย ส.อบต.หมู่ 11  ขอรับรองครับ 
สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย  ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ 4 ขอรับรองค่ะ 
สมชาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย  จันทร์มณี ส.

อบต.หมู่ 10 ขออภิปรายในวาระที่ 5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ปี 65 ความจริงเพื่อนๆสมาชิก
ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว จากที่กระผมได้นั่งฟังแต่ละหมู่บ้านปัญหาก็แตกต่างกันไปแต่ท้ายสุด
ก็มาจบที่ที่งบประมาณน้อย เกือบจะทุกหมู่บ้านครับ บ้านโนนคำความลำบากยังมีอีกเยอะครับ 
ไฟส่องสว่าง ถนนคอนกรีตอยากให้ผู้บริหารเพิ่มงบประมาณลงไปพัฒนาอีกครับ ขอคุณล่วงหน้า
ครับท่านประธาน ขอคุณครับ 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
พรเทวา ขออนุญาตค่ะท่าน ดิฉันขออภิปราย 
ประธาน เชิญค่ะ ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยค่ะ 
  



เดือน กระผมนายเดือน  แก้วฝ่าย ส.อบต.หมู่ 11  ขอรับรองครับ 
พิศดา กระผมนายพิศดา  วรินทรา  ส.อบต.หมู่ 9  ขอรับรองครับ 
พรเทวา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรเทวา สุมาลัย ส.

อบต.หมู่ 11 ขออภิปรายเรื่องการพิจารณาข้อบัญญัติ ปี 65 เนื่องจากหมู่ 11 ปีนี้มีโครงการ
เดียวคือโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณ 172,000 บาทและได้น้อยกว่าทุก
บ้านจึงขอเพิ่มค่ะ ขอแปรไปอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าสสว่างแดนดินเพื่อทำโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 30,000 บาท ให้ได้เท่ากับ เพื่อนๆสมาชิกหวังว่าท่านนายกคงพอใจค่ะ 
ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

ประธาน มีท่านใดจะอ๓ปรายอีกมั้ยคะ 
เดือน กระผมขออนุญาตครับท่านประธาน ขออภิปรายและขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมชาย กระผมนายสมชาย  จันทร์มณี  ส.อบต.หมู่ 10 ขอรับรองครับ 
ทองสุข ดิฉันนางทองสุข  หอมใสย ส.อบต.หมู่ 3 ขอรับรองค่ะ 
เดือน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเดือน  แก้วฝ่าย ส. 

อบต.หมู่ 11 ขออภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 การทำข้อบัญญัติปีละ 1 
ครั้งกว่าจะได้โครงการบรรจุลงไปต้องรอเวลาเป็นปี หมู่ 11 ได้น้อยกว่าเพื่อนถึงแม้งบประมาณ
จะน้อยนิด 30,000 บาท ถ้าเป็นไฟฟ้าแรงต่ำก็จะได้ 3 หลัก ทำประโยชน์ให้ชาวบ้านเกษตรกร
เยอะแยะมากมายครับท่านประธาน ขอให้ท่านเห็นความสำคัญในจุดน้ีด้วยครับ 

ประธาน  มีใครจะอภิปรายอกีมั้ยคะ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกค่ะ 
นายก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทักษิณ มายูร นายก 

อบต.เจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเนื่องจากท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิราย หลักๆก็งบ
น้อยอยากให้เอางบประมาณลงไปพัฒนาให้เยอะกว่าน้ี ในการบริหารงานกระผมก็พยายามนำเงนิ
นอกข้อบัญญัติ เช่นขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชน ขอให้
ท่านสมาชิกเชื่อใจครับ ส่วนหมู่ที่ 11 ขอให้ท่านแปรญัตติออมาจะได้ครบตามจำนวนที่ท่าน
ต้องการครับถึงอย่างไรการตั้งงบประมาณก็ขึ้นอยู่กับเนื้องานและโครงการของแต่ละหมู่บ้านครับ
ขอขอบคุณท่านที่อภิปรายติติงมาผมรับฟังและพร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชาวบ้านจะได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากข้ึนครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธาน เมื่อท่านนายก อบต.เจริญศิลป์ได้ช้ีแจงและแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปรายอีกลำดับต่อไป 
ดิฉันจะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในวาระแรกขั้นรับหลักการว่าสมาชิก
สภาฯท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 ดิฉันขอตรวจนับองค์ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ทัง้หมด มี 14 ท่าน ครบองค์ประชุม นะคะ 
   สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565  ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาฯ นางบุญเต็ม  
บุญแสง) 

  



ประธาน เมื่อที่ประชุมสภา อบต.เจริญศิลป์ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แล้ว ต่อไปก็จะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดย
 ละเอียดก่อนท่ีสภา อบต.เจริญศิลป์ จะได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ลำดับต่อไป ดิฉันขอหารือกับ
 สภา อบต.เจริญศิลป์ เราจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖5 จำนวนก่ีท่าน ซึ่งตามข้อบังคับประชุมสภากำหนดไว้อย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน 
๗ คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอและขอผู้รับรอง 

เดือน  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เจริญศิลป์ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายเดือน แก้วฝ่าย สอบต.หมู่ ๑๑ ขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรา่ง
 ข้อบัญญัติ จำนวน ๗ คน 

ประธาน  ขอผู้รับรองค่ะ 
พรมมา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรมมา อินธิจักร ส.

อบต.หมู่ที่ ๖ ขอรับรองครับ 
วิรัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิรัตน์  ฝ่ายระสาร ส.

อบต.หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ 
ประธาน  ในลำดับต่อไปดิฉันจะขอมติจากสภา อบต.เจริญศิลป์ ก่อนจะลงมติ ประธานขอตรวจสอบองค์

ประชุมค่ะ ๑4 ท่านครบค่ะ 
  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติคะ ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบญัญัติฯเปน็

จำนวน ๗ คน ตามเสนอโปรดยกมือข้ึนค่ะ 
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีการเสนอแต่งตั ้งคณะกรรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  ๑3 เสียง งดออกเสียง ๑ 
เสียง (ประธานสภา นางบุญเต็ม บุญแสง) 

ประธาน  มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นจำนวน ๗ คน ลำดับต่อไปจะ
เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการจากสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
วิธีการเสนอชื่อทีละ ๑ คน และมีผู้รับรอง ๒ คน และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จึง
เสนอคนต่อไปตามลำดับจนครบ ๗ คน เชิญค่ะ 

วิรัตน์  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายวิรัตน์ ฝ่ายระสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นางสมหมาย      
ธิมานิตย์  ครับ 

ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
สมชาย  กระผมนายสมชาย จันทร์มะณี ส.อบต. หมู่ ๑๐ ขอรับรองครับ 
เดือน  กระผมนายเดือน  แก้วฝ่าย ส.อบต. หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ 
ประธาน  มีท่านใดจะเสนออีกมั้ยค่ะถ้าไม่มี จะขอมติจากที่ประชุม 
  ประธานตรวจสอบองค์ประชุมครบ ๑4 ท่านนะคะ 
  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสมหมาย ธิมานิตย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๑ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑3 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯนางบุญเต็ม 

บุญแสง) 
ประธาน  สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสมหมาย ธิมานิตย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
สมชาย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมชาย  จันทร์มณี ส.อบต.หมู่ 10 เสนอ นายขันตี  

แกระหัน 
ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ทองสุข  ดิฉันนางทองสุข หอมไสย ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอรับรองค่ะ 
สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอรับรองค่ะ 



ประธาน  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมค่ะประธานตรวจสอบองค์ประชุมครบ 
๑3 ท่านค่ะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายขันตี  แกระหัน เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๒ โปรด
ยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑3 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ นางบุญ
เต็ม บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายขันตี  แกระหัน เป็นคณะกรรมการแปร
 ญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๒ ท่านต่อไปค่ะ 

ทองสุข  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางทองสุข  หอมใสย  ส.
อบต.หมู่ 3 ขอเสนอนายพรมมา  อินธิจักร 

ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ขันตรี  กระผมนายขันตรี แกระหัน ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ขอรับรองครับ 
ดวงจันทร์ ดิฉันนางดวงจันทร์  สุขวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรองค่ะ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกมั้ยค่ะ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมค่ะประธานตรวจสอบองค์ประชุมครบ 

๑4 ท่าน ครบนะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายพรมมา  อินธิ
จักร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 คนที่ ๓ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑3 เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ นางบุญ
เต็ม บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายพรมมา  อินธิจักร เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๓ เชิญเสนอ 
ท่านต่อไปค่ะ 

พิศดา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพิศดา วรินทรา ส.อบต. หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นายเดือน  
แก้วฝ่าย  

ประธาน  ขอผู้รับรองค่ะ 
วิรัตน์ กระผมนายวิรัตน์  ฝ่ายระสาร ส.อบต. หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ 
พรมมา  กระผมนายพรมมา อินธิจักร ส.อบต. หมู่ 6 ขอรับรองครับ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกมั้ยคะ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมค่ะประธานตรวจสอบองค์ประชุม 

ครบ ๑4 ท่าน ครบนะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั ้ง นายเดือน  แก้วฝ่าย เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คน
ที่ ๔ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑3 เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ นางบุญ
เต็ม บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั ้ง นายเดือน  แก้วฝ่าย เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ 4 เชิญเสนอ 
ท่านต่อไปค่ะ 

นรินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายนรินทร์ ภูมิขัง ส.อบต.หมู ่ที ่ ๘ เสนอ นางทองสุข  
หอมใสย 

ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ศักดิ์สิทธ์ิ  กระผมนายศักดิ์สิทธ์ิ วงกฎ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ 
สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอรับรองค่ะ 



ประธาน  มีท่านใดจะเสนออีกมั้ยค่ะ ถ้าไม่มีขอมติจากที่ประชุมค่ะประธานตรวจสอบองค์ประชุม ๑4 ท่าน 
ครบนะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางทองสุข  หอมใส เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๕ โปรด
ยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑3 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ นางบุญ
เต็ม บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นางทองสุข  หอมใสย เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนที่ ๕ ค่ะ เชิญเสนอ
ท่านต่อไปค่ะ 

พรมมา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพรมมา อินธิจักร ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสนอ นายสมชาย 
จันทร์มะณี 

ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
พิศดา  กระผมนายพิศดา วรินทรา ส.อบต. หมู่ 9 ขอรับรองครับ 
ขันตี  กระผมนายขันตี  แกระหัน ส.อบต. หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 
ประธาน  มีท่านใดจะเสนออีกมั้ยค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุมค่ะประธานขอตรวจสอบองค์ประชุม ๑3 

ท่าน ครบนะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่ งตั ้ง นายสมชาย จ ันทร์มะณี เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คน
ที่ ๖ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑3 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา นางบุญ
เต็ม บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายสมชาย จันทร์มะณี เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๖ ขอเชิญเสนอ
ท่านต่อไปค่ะ 

สมหมาย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย  ธิมานิตย์ ส.อบต.หมู่
ที่ 4 เสนอ นางดวงจันทร์  สุขวงศ์ 

ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ศักดิ์สิทธ์ิ  กระผมนายศักดิ์สิทธ์ิ วงกฎ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ 
นรินทร์  กระผมนายนรินทร์ ภูมิขัง ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกมั้ยค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะประธานตรวจสอบองค์ประชุม ๑3 

ท่าน ครบนะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั ้ง นางดวงจันทร์  ส ุขวงศ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 คนที่ ๗ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑3 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ นางบุญ
เต็ม บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นางดวงจันทร์  สุขวงศ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนที่ 
๗ 

  ขอสรุปแจ้งรายชื ่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ทั้ง ๗ คน ดังนี้ 

   ๑.  นายขันตี  แกระหัน    คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
   ๒.  นางสมหมาย  ธิมานิตย์ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
   ๓.  นายพรมมา  อินธิจักร  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 



   ๔.  นายเดือน  แก้วฝ่าย  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
   ๕.  นางทองสุข  หอมใสย  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
   ๖.  นายสมชาย จันทร์มะณี คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 
   ๗.  นางดวงจันทร์  สุขวงศ์ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 
ประธาน  หลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ เป็นผู้นัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ทั้ง ๗ ท่าน ประชุมครั้งแรกเพื่อเลือก
ประธานกรรมการ และเลขานุการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
และจัดทำรายการประชุมแจ้งประธานสภาทราบด้วยค่ะมีท่านใดสงสัยขอให้ถามเลยนะคะ เมื่อ
เราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
5 ทั ้ง ๗ คน แล้วจะขอมอบหมายให้ท ่านเลขานุการสภาฯ อ่ านทบทวนระเบียบ ก่อนที่
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทั้ง 
๗ คน จะมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ อ่านทบทวนข้อกฎหมาย 

เลขานุการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผูบ้รหิาร ดิฉัน น.ส.พรเทวา สุมาลัย ตำแหน่ง
เลขานุการสภาได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาให้อ่านทบทวนกฎหมาย ระเบียบให้ท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่านได้รบัทราบก่อนที่จะสภาเราจะแปรญัตติในวาระที่ ๒ เรื่องการ
แปรญัตติ 

    ๑. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับ
หลักการ ตามความในข้อ ๔๕ วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ๒.  ที่ประชุมสภาจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตามข้อ ๕๙ แห่งระเบียบ
วาระด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ) 

    ๓.  การเสนอคำแปรญัตติ ให้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาที่
กำหนด พร้อมมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน  ตามความในข้อ ๕๙ แห่งระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.
๒๕๕๔ ส่วนรายละเอียดให้ท่านดูเอกสารแนบท้ายจากรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ และขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก คือวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ขอบคุณค่ะท่าน
ประธาน 

ประธาน  ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
 ต่างๆที ่เกี ่ยวข้องนะคะ ตามระเบียบ ๕๙ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
 การประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ประชุมสภาจะต้องกำหนด
 ระยะเวลา เสนอคำแปรญัตติ ประธานขอแจ้งกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติ
 หน้าที่รับคำแปรญัตติ ภายในวันและเวลาดังกล่าวต่อไปนี้ค่ะ 

- วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐6.๓๐ – ๑4.๓๐ น. 
- วันที่ ๑1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐6.๓๐ – ๑4.๓๐ น. 
- วันที่ ๑2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐6.๓๐ – ๑4.๓๐ น. 

  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ
 เวลาขณะนี้ก็ ๑๒.๑๐ นาที ประธานว่าสมควรพักเบรค ๑ ชม. บ่ายโมงแล้วค่อยมาประชุมต่อค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

      พักเบรค ๑ ช่ัวโมง  
  



 
ประธาน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเราจะมาประชุมในภาคบ่ายต่อค่ะ 
ประธาน  ลำดับต่อไปค่ะ ๕.๒ เรื่องพิจารณาขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายก อบต.เจริญศิลป์ ต่อสภาค่ะ 
นายก ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายทักษิณ มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนต่อสภาในวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาคำ
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๗  
 รายระเอียดดังต่อไปนี้ครับ  

  แผนงาน    บริหารทั่วไป 
  งาน     งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบดำเนินงาน 

ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  โครงการ   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
  งบประมาณอนุมัติ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน  ๑๕๔,๑๐๐  บาท 
  จำเงินที่โอน     ๔๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณหลังโอน  ๑๑๔,๑๐๐  บาท 
   รวมงบประมาณท่ีโอนลด  ๔๐,๐๐๐  บาท 
  แผนงาน     เคหะและชุมชน 
  งาน      บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  ประเภทรายจ่าย    ครุภัณฑ์การเกษตร 

โครงการ จัดซื้อปั้มแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ใช้งานในกิจการกองช่าง 

นายก  คุณลักษณะพื้นฐาน – มีขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์ ๓ แรงม้า 
       - ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ Hz 
       - มีขนาดท่อเข้า ๓ นิ้ว ออก ๓ นิ้ว 
          - ดูดลึกไม่น้อยกว่า ๙ เมตร ตั้งตามราคาท้องถ่ิน 
  งบประมาณอนุมัติ    - บาท 
  งบประมาณก่อนโอน  - บาท 
  จำนวนเงินที่โอน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณหลังโอน ๔๐,๐๐๐  บาท 
   รวมงบประมาณท่ีโอนเพ่ิม    ๔๐,๐๐๐  บาท 
  เหตุผลคำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ และ
  มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดที่เสนอต่อสภา
  เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
ประธาน  ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายละเอียดและพิจารณาว่าสมควรให้ผ่านหรือไม่สมควรให้ผ่านขอให้ทา่น 

 ถามหรืออภิปรายได้นะคะ ถ้าไม่มีประธานจะขอมติจากสภานะคะ ตรวจสอบองค์ประชุมก่อน
 ลงมติครบนะคะ ๑๓ ท่านไม่รวมประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านคะท่านใดที่เห็นชอบให้
ผ่านในข้อ ๕.๒ เรื่องพิจารณาคำขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๗ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

  



ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ผ่านด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นางบุญเต็ ม บุญแสง 
ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์)  ลากิจ ๑ เสียง (นายศักดิ์สิทธ์ วงกฎ สอบต. หมู่ที่ ๔)  

ประธาน  ขอบคุณค่ะ มติเป็นเอกฉันท์ ลำดับต่อไปค่ะ 

  วาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
   ในวาระที่ ๖ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญค่ะ 
ขันตี  ผมขออนุญาตอภิปรายครับท่านประธาน ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ปัญญา  กระผมนายปัญญา หันจางสิทธ์ิ สอบต. หมู่ ๓ ขอรับรองครับ 
พรมมา  กระผมนายพรมมา อินธิจักร สอบต. หมู่ ๖ ขอรับรองครับ 
ขันตี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายขันตี แกระหัน  

สอบต. หมู่ ๘ ขออภิปรายในวาระที่ ๖ เรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการรับหนังสือปกติ
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้นำหมู่บ้านส่งมาถึงสำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ ของเราผมอยาก
ให้ทุกท่านถ่ายสำเนาเอกสารไว้เปน็หลกัฐานต้นฉบับสง่ต่อไปเจ้าหน้าที่ธุรการตามขั้นตอนเพราะปี
ที่แล้วผมเจอกับตัวเอง เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรังได้งบลงไปแต่ไม่ตรงจุดตามที่
หนังสือขอมาผมอยากจะขอติติงเจ้าหน้าที่ หนังสือหายระหว่างทางไหมครับการซ่อมแซมจึงไม่
ตรงตามที่ขอเข้ามา ผมขอฝากท่านนายกด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน  ท่านต่อไปค่ะ 
เดือน  ผมขออนุญาตอภิปรายครับท่านประธาน 
ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
สมชาย  กระผมนายสมชาย จันทร์มะณี สอบต. หมู่ ๑๐ ขอรับรองครับ 
พิศดา  กระผมนายพิศดา วรินทรา สอบต. หมู่ ๙ ขอรับรองครับ 
เดือน  ขอบคุณผู้รบัรอง เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุท่าน กระผมนาย เดือน 

แก้วฝ่าย สอบต.หมู่ ๑๑ ขออภิปรายในวาระที่ ๖ เนื่องจากบ้านสร้างฟากหมูท่ี่ ๑๑ มีศูนย์พักคอย
บริเวณรอบป้อมยามหน้าศูนย์พักคอยเป็นหลมุเป็นบ่อรวมถงึบรเิวณถนนข้างบ่อ ควายตู ้อยากให้
ทางผูบ้รหิารถ้ามงีบประมาณขอหินลูกรังซอ่มแซมด้วยครบั ส่วนเรื่องที่ ๒ เรื่องห้องน้ำหน้าศูนย์
พักคอยปัจจบุันไม่มีหอ้งน้ำถ้าเป็นกลางวันก็ไม่เท่าไร ถ้าเป็นกลางคืนเดอืนลำบากครบัโดยเฉพาะ
ปวดหนักจงึขอใหผู้้บริหารพจิารณาแก้ไขด่วนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับท่านประธาน ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน  ท่านต่อไปค่ะ 
สมหมาย ดิฉันขออนุญาตค่ะท่านประธาน 
ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ทองสุข  ดิฉันนางทองสุข หอมไสย สอบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรองค่ะ 
เดือน  กระผมนายเดือน แก้วฝ่าย สอบต. หมูที่ ๑๑ ขอรับรองครับ 
สมหมาย ขอบคุณผู้รับรอง เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย  ธิ

มานิตย์ สอบต. หมู่ที่ ๔ ขออภิปรายในวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆดิฉันดีใจที่ อบต.เจริญศิลป์ ของเรามี
ศูนย์พักคอยที่บ้านสร้างฟาก หมู่ ๑๑ และศูนย์ฟื้นฟูเพื่อกักตัวที่กุดนาขามหมู่ที่ ๙ เพราลูกหลาน
บ้านหนองฮังแหลวก็ได้เข้ามาใช้บริการอย่างน้อยๆจะได้มีที่พักรักษาเวลาลูกหลานติดเชื้อโควิด 
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องหนังสือขอความอนุเคราะห์ไม่ว่าจะขอถุงยังชีพหรือซ่อมแซมไฟฟ้า ดิฉัน
ว่าจำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารเก็บเป็นหลักฐาน เพราะว่าช้าเหลือเกินค้างอยู่โต๊ะไหนไมท่ราบ 
ขอให้ท่านผู้บริหารแก้ไขด้วยค่ะท่านประธานในฐานะ อปท. มีหน้าที่บริการประชาชนโดยเฉพาะ
ประสบสาธารณภัยการช่วยเหลือเบื้องต้นสำคัญมากท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 

  



 
ประธาน  มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายก 
นายก  ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม

นายทักษิณ มายูร ขออนุญาตนำเรียนช้ีแจงต่อท่านสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปราย 
 เรื่องแรก เรื่องหนังสือขอความอนุเคราะห์กระผมจะนำไปเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนเพื่อแก้ไขว่า
ติดค้างล่าช้าตรงไหนโต๊ะไหน ขอบคุณทุกท่านที่ติติงมาครับ ส่วนเรื่องห้องน้ำและทวิทัศน์บร ิ เ วณ
หน้าศูนย์พักคอยบ่อควายตู้ผมจะขอปรึกษากันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหา
จะทำให้เร็วที่สุดครับผมขอขอบคุณครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นหูเป็นตาให้กับทางผู้บริหาร 
มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ ขอเชิญค่ะ 
พรเทวา ขออนุญาตคะท่านประธาน ดิฉันขออภิปรายในวาระที่ 6  
ประธาน ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
เดือน  กระผมนายเดือน  แก้วฝ่าย ส.อบต. หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ 
สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอรับรองค่ะ 
พรเทวา เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพรเทวา สุมาลัย ส.อบต.หมู่

11 ขออภิปรายในวาระที่ 6  เรื่องการทำงานของเจา้หน้าที ่กรณีการรบัหนังสอืขอรับถุงยังชีพ ณ 
ปัจจุบันสภาวการณ์ เกี่ยวกับเช้ือโรคโควิด 19 ถือว่าวิกฤต เรากำลังทำสงครามกับเช้ือโรคโควิด 
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดิฉันส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ของ
เรา และธุรการรับลงเลขรับเรียบร้อยมาวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เอกสารเสนอยังไม่ถึงใหนเลยยัง
ค้างอยู่ที่โต๊ะท่าน สป. ไม่ทราบว่าติดขัดอะไร ทำไมถึงช้าตอนนี้ทุกๆคนเกรงว่าคนที่เดินทางมา
จากกรุงเทพหรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยงจะนำเชื้อมาติดชาวบ้าน กลัวค่ะท่าน อยากให้เขากักตัวแบบ
สบายๆ เขาจะได้มีความอบอุ่นและได้รับการดูแลเป็นเบือ้งต้นแต่มีเจ้าหน้าที่บางคนเน้นย้ำบางคน
ค่ะท่านไร้จิตสำนึก ดองเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ไว้ 6 วันเต็มๆ ดิฉันอยากจะฝากท่าน
ประธานถึงท่านนายกให้แก้ไขด้วยประชาชนขณะนี้กำลังประสบสาธารณะภัย หน้าที่ อปท.คือ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและหวังว่าคงไม่เกิดข้ึนอีกค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
สมหมาย ขออนุญาตค่ะท่านประธาน ดิฉันขอเสริมท่านเลขาฯ 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย  ธิมานิตย์ ส.อบต.

หมู่ 4 ขออนุญาตเสริมท่านเลขา เมื่อวานก็ดูเอกสารหลักฐานกับท่านเลขาจริง เอกสารค้าง 6 วัน
เต็มๆ ค้างอยู่ที่โต๊ะ สป.ส่วนบ้านดิฉันขอความอนุเคราะห์เรื่องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างช้ามากๆ เลยไม่
ทราบว่าติดขัดตรงใหน เอกสารขอความอนุเคราะห์ส่วนมากจะด่วนทั้งนั้น ขอให้ท่านนายกแก้ไข
ด้วย กรณีเขามากักตัวหรือรักษาหายแล้วกักตัวอีก 18 วัน กักตัวจนจะครบถึงกำหนดแล้วถุงยัง
ชีพยังไม่ได้เลย ดิฉันมีเรื่องนำเรียนแค่นี้ค่ะ ท่านประธาน 

ประธาน มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกมั้ยคะ 
สมชาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออภิปรายครับ 
เดือน  กระผมนายเดือน  แก้วฝ่าย ส.อบต. หมู่ ๑๑ ขอรับรองครับ 
วิรัตน์ กระผมนายวิรัตน์  ฝ่ายระสาร ส.อบต. หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ 
  



 
สมชาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน กระผม นายสมชาย จันทร์มณี ส.

อบต.หมู่ 10 ขออภิปรายในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมอยากขอแจ้งท่านประธานครับถ้าหนังสือที่
ล่าช้าจะทำให้ประชาชนเสียหายและเสียผลประโยชน์ตัวอย่างบ้านกระผมเองส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ส่งหนังสือตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม ยังไม่มีช่างลง
ไปซ่อมเลยครับท่านนายก ผมไม่เข้าใจ อย่างไรผมก็ขอฝากให้แก้ไขด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

ประธาน มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกมั้ยคะ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกค่ะ 
นายก ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายทักษิณ  มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์  ขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อสภาจากที่ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายติติงการทำงานของเจ้าหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็งานยุ่งมากเลย
ครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ยุ่งตลอดเพราะต้องออกไปดูงานศูนย์พักคอย วันเสาร์-
อาทิตย์ ก็ไม่ได้หยุด อย่างไรก็ขออภัยด้วยครับ ส่วนเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอาจจะล่าช้า
เพราะว่าช่างก็นอนป่วยอยู ่โรงพยาบาลผมก็จะขออภัยอีกครับ  หลังจากประชุมผมจะเรียก
หัวหน้ากองทุกกองมาคุยเรื่องปรับปรุงการทำงานขอให้ทุกท่านใจเย็นๆครับ ผมขออภัยมา ณ 
โอกาสนี้ ผมจะปรับปรุงและหาทางแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกมั้ยคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุมนะคะ การประชุมวันน้ีเรียบร้อย
ดี ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภาอบต.เจริญศิลป์ ขอปิดการประชุมค่ะ 
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