
บันทึกรายงานการประชมุ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศลิป์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3/๒๕๖4 

วันท่ีอังคาร ท่ี  10 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 ลา  
3 น.ส.พรเทวา สุมาลัย เลขานุการสภา พรเทวา สุมาลัย  
4 นางทองสุข หอมไสย สอบต. ม.๓ ทองสุข หอมไสย  
5 นายปัญญา หันจางสิทธ์ิ สอบต. ม.๓ ลา  
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 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศลิป์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3/๒๕๖4 

วันท่ีอังคาร ท่ี 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
ณ หลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 

 
ประธาน  สวัสดีค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านพร้อมทั้งคณะคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางบุญเต็ม  บุญแสง 

ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์ ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/๒๕๖4 วันอังคาร 
ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เพื่อไม่
เป็นการเสียเวลาขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระการประชุมเลยนะคะ 

  วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน  ในวาระที่ ๑ ประธานขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ วันน้ีมีสมาชิกสภาฯ ลากิจ 2 ท่าน 

1. ท่านทอน อินธิจักร รองประธานสภาฯ 
2. ท่า ปัญญา  หันจางสิทธ์ิ  ส.อบต.หมู่ที่ 3 

ขอเชิญท่านนายกค่ะ ในวาระที่ 1 
นายก  เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน กระผมนายทักษิณ  มายูร นายก อบต.

เจริญศิลป์ขออนุญาตนำเรียนในวาระที่ 1 
  เรื่องแรก เรื่องศูนย์พักคอย อบต.เจริญศิลป์ ณ บ่อควายตู้ ขณะนี้มีผู้มาพักใช้บริการจำนวน 14 ท่าน 

มาจาก อบต.เจริญศิลป์ เรา 12 คน  มาจากเทศบาล 2 คน นอกพื้นที่จะมีปัญหาเรื่องเบกิถุงยังชีพผม
จะหารืออีกครั้งในวาระที่ 6 ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน  วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ไม่มี 

ประธาน  วาระที่ ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 วาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ 
ประธาน ๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วยังค้างพิจารณาอยู่ ทางผู้บริหารเสนอมา หวังว่าทุกท่านคงตรวจทานดู

ร่างข้อบัญญัติ มาอย่างดีแล้ว สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสงสัยในร่างบข้อบัญญัติ ขอ
เชิญอภิปรายเลยนะคะ 

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

ไสย ขออภิปรายการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ปี 65 ปีนี้มีโครงการหมู่ที่ 3 ได้ไฟฟ้าทั้ง 2 โครงการซึ่ง
ชาวบ้านรอมานานแล้ว ส่วนถนนคอนกรีตก็ต้องรอเหมือนกันสำหรบัหมู 3 แต่ไม่มีงบประมาณ อย่างไร



ก็ตามถ้ามีเงินเหลือจ่าย บ้านดิฉันขอ ถนน คสล. ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ท่านประธาน ส่วนร่าง
ข้อบัญญัติ ดิฉันว่าเห็นสมควรแล้วและเห็นด้วย ดิฉันมีเรื่องนำเรียนเพียงเทา่น้ีค่ะท่านประธาน ขอบคุณ
ค่ะ 

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 ได้โครงการ 
ซ่อมแซมศาลาประชาคมซึ่งชาวบ้านก็เห็นพร้อมต้องกันดูจากการประชาคมหมู่บ้าน ดิฉันคิดว่าแต่ละ
หมู่บ้านได้งบประมาณน้อยมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เพิ่มค่ะท่านประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน ดิฉันจะรอเงินสะสมหรือเงินเหลือจ่ายในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

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 โครงการที่บรรจุเข้าข้อบัญญัติปีนี้
ชาวบ้านคงจะดีใจไว้แล้วครับ เพราะหมู่ 6 ได้ 2 โครงการ ไฟฟ้าและถนนคอนกรีต เป็นการแก้ปัญหา
ถูกจุดครับ ตามความต้องการของชาวบ้านจริงๆครับ แต่งบประมาณน้อยไปเท่านั้น ผมจะรอโอกาส
ต่อไปครับเผื่อจะได้งบประมาณเพิ่มเติม 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 ถนนคอนกรีตก็ยังต้องการอีกเยอะ รอบนี้
ได้โครงการถนน คสล.ไปวัดชัยมงคลก็ยังไม่ถึงวัดครับ ผมจะรอรอบต่อไปครับประธาน ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

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 ท่านประธานครับ งบ อบต.
เราตั้งไว้เยอะ เป็นสี่สิบเอ็ดล้าน (41,000,000)ส่วนงบประมาณลงไปพัฒนาจำนวนน้อยมาครับไม่
พอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโครงการต่างจะต้องรอคิวบางโครงการทำ 3 ปี ตัวอย่างโครงการราง
ระบายน้ำบ้านของกระผมเองถึงอย่างไรก็ตามกระผมไม่ติดใจในข้อบัญญัติครับแต่อยากให้ทุกท่าน
รับทราบก็เพียงเท่านั้นครับท่านประธาน 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 เรื่องพิจารณาร่างข้อบญัญตัิปี 65 ดิฉันไม่ติดใจอะไรค่ะจะติติงก็ตั้งมแต่ 
งบประมาณน้อยมาก เวลาพัฒนาแต่ก็จะพยายามทำต่อไปเรื ่องๆถ้าไม่ได้สมัยนี้ ก็จะทำสมัยหน้า 
ขอขอบคุณผู้บริหารมากค่ะเพราะที่แล้วมาก็แก้ไขปัญหาตรงจุดค่ะท่านประธาน ขอบคุณค่ะท่าน
ประธาน 

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 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่น กระผมนายสมชาย  จันทร์มณี ส.อบต.

หมู่ 10 ขออภิปรายในวาระที่ 5 การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิ ปี 65 ความจริงเพื่อนๆสมาชิกก็อภิปราย
มาพอสมควรแล้ว จากที่กระผมได้นั่งฟังแต่ละหมู่บ้านปัญหาก็แตกต่างกัน ไปแต่ท้ายสุดก็มาจบที่ที่
งบประมาณน้อย เกือบจะทุกหมู่บ้านครับ บ้านโนนคำความลำบากยังมีอีกเยอะครบั ไฟส่องสว่าง ถนน
คอนกรีตอยากให้ผู้บริหารเพิ่มงบประมาณลงไปพัฒนาอีกครับ ขอคุณล่วงหน้าครับท่านประธาน ขอ
คุณครับ 

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 ปีนี้มีโครงการเดียวคือ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น งบประมาณ 172,000 บาทและได้น้อยกว่าทุกบ้านจึงขอเพิ่ม
ค่ะ ขอแปรไปอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าสสว่างแดนดินเพื่อทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 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 ครั้งกว่าจะ
ได้โครงการบรรจุลงไปต้องรอเวลาเป็นปี หมู ่ 11 ได้น้อยกว่าเพื ่อนถึงแม้งบประมาณจะน้อยนิด 
30,000 บาท ถ้าเป็นไฟฟ้าแรงต่ำก็จะได้ 3 หลัก ทำประโยชน์ให้ชาวบ้านเกษตรกรเยอะแยะมากมาย
ครับท่านประธาน ขอให้ท่านเห็นความสำคัญในจุดน้ีด้วยครับ 

ประธาน  มีใครจะอภิปรายอกีมั้ยคะ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกค่ะ 
นายก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทักษิณ มายูร นายก อบต.

เจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนช้ีแจงเนื่องจากท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิราย หลักๆก็งบน้อยอยากให้



เอางบประมาณลงไปพัฒนาให้เยอะกว่านี้ ในการบริหารงานกระผมก็พยายามนำเงินนอกข้อบัญญตัิ 
เช่นขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชน ขอให้ท่านสมาชิกเชื่อใจครับ 
ส่วนหมู่ที่ 11 ขอให้ท่านแปรญัตติออมาจะได้ครบตามจำนวนที่ท่านต้องการครับถึงอย่างไรการตั้ง
งบประมาณก็ขึ้นอยู่กับเนื้องานและโครงการของแต่ละหมู่บ้านครับขอขอบคุณท่านที่อภิปรายติติงมา
ผมรับฟังและพร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวบ้านจะได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธาน เมื่อท่านนายก อบต.เจริญศิลป์ได้ชี้แจงและแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปรายอีกลำดับต่อไป ดิฉัน
จะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในวาระแรกขั้นรับหลักการว่าสมาชิกสภาฯท่าน
ใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ดิฉันขอตรวจนับองค์ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ทัง้หมด มี 13 ท่าน ครบองค์ประชุม นะคะ 
   สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565  ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาฯ นางบุญเต็ม  บุญ
แสง) 

ประธาน เม ื ่อที ่ประชุมสภา อบต.เจริญศิลป์ ม ีมติร ับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แล้ว ต่อไปก็จะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดย
 ละเอียดก่อนที่สภา อบต.เจริญศิลป์ จะได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ลำดับต่อไป ดิฉันขอหารือกับ สภา 
อบต.เจริญศิลป์ เราจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ .๒๕๖5 
จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับประชุมสภากำหนดไว้อย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ เสนอและขอผู้รับรอง 

เดือน  เร ียนท่านประธานสภาฯ คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เจร ิญศิลป์  ผู ้ทรงเกียรติท ุกท่าน 
 กระผมนายเดือน แก้วฝ ่าย สอบต.หมู ่ ๑๑ ขอเสนอการแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
 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 ประธานขอตรวจสอบองค์ประชุม

ค่ะ ๑3 ท่านครบค่ะ 
  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคะ ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯเป็น

จำนวน ๗ คน ตามเสนอโปรดยกมือข้ึนค่ะ 
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีการเสนอแต่งตั ้งคณะกรรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบปร ะมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  ๑2 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา นาง
บุญเต็ม บุญแสง) 

ประธาน  มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นจำนวน ๗ คน ลำดับต่อไปจะเป็นการ
คัดเลือกคณะกรรมการจากสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญตัติด้วยวิธีการเสนอช่ือทีละ 
๑ คน และมีผู้รับรอง ๒ คน และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จึงเสนอคนต่อไปตามลำดับจนครบ 
๗ คน เชิญค่ะ 



วิรัตน์  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายวิรัตน์ ฝ่ายระสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นางสมหมาย      ธิ
มานิตย์  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 ๑3 ท่านนะคะ 
  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสมหมาย ธิมานิตย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๑ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 
ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯนางบุญเต็ม บุญ

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

หัน 
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 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๒ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ นางบุญเต็ม 
บุญแสง) 

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

ทองสุข  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท้รงเกยีรติทกุท่าน 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 ๑3 

ท่าน ครบนะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายพรมมา  อินธิจักร เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๓ 
โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ นางบุญเต็ม 
บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายพรมมา  อินธิจักร เป็นคณะกรรมการ แปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๓ เชิญเสนอ ท่านต่อไป
ค่ะ 

พิศดา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพิศดา วรินทรา ส.อบต. หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นายเดือน  แก้ว
ฝ่าย  

ประธาน  ขอผู้รับรองค่ะ 



วิรัตน์ กระผมนายวิรัตน์  ฝ่ายระสาร ส.อบต. หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ 
พรมมา  กระผมนายพรมมา อินธิจักร ส.อบต. หมู่ 6 ขอรับรองครับ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกมั้ยคะ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมค่ะประธานตรวจสอบองค์ประชุม ครบ ๑3 

ท่าน ครบนะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเดือน  แก้วฝ่าย เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนที่ ๔ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ นางบุญเต็ม 
บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายเดือน  แก้วฝ่าย เป็นคณะกรรมการ แปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ 4 เชิญเสนอ ท่านต่อไป
ค่ะ 

นรินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายนรินทร์ ภูมิขัง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เสนอ นางทองสุข  หอม
ใสย 

ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ศักดิ์สิทธ์ิ  กระผมนายศักดิ์สิทธ์ิ วงกฎ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ 
สมหมาย ดิฉันนางสมหมาย ธิมานิตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอรับรองค่ะ 
ประธาน  มีท่านใดจะเสนออีกมั้ยค่ะ ถ้าไม่มีขอมติจากที่ประชุมค่ะประธานตรวจสอบองค์ประชุม ๑3 ท่าน ครบ

นะคะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางทองสุข  หอมใส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติบัญญัติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๕ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ นางบุญเต็ม 
บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นางทองสุข  หอมใสย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนที่ ๕ ค่ะ เชิญเสนอท่านต่อไป
ค่ะ 

พรมมา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพรมมา อินธิจักร ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสนอ นายสมชาย จันทร์
มะณี 

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 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสมชาย จันทร์มะณี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๖ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา นางบุญเต็ม 
บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง นายสมชาย จันทร์มะณี เป็นคณะกรรมการ แปร
ญัตติบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คนที่ ๖ ขอเชิญเสนอท่านต่อไป
ค่ะ 

สมหมาย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย  ธิมานิตย์ ส.อบต.หมู่ที่ 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 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางดวงจันทร์  สุขวงศ์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕
65 คนที่ ๗ โปรดยกมือข้ึนค่ะ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑2 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ นางบุญเต็ม 
บุญแสง) 

ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั ้ง นางดวงจันทร์  สุขวงศ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คนที่ ๗ 

  ขอสรุปแจ้งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 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  หลังจากนี ้ก็จะเป็นหน้าที ่ของเลขานุการสภาฯ เป็นผู ้นัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ทั้ง ๗ ท่าน ประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธาน
กรรมการ และเลขานุการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และจัดทำ
รายการประชุมแจ้งประธานสภาทราบด้วยค่ะมีท่านใดสงสัยขอให้ถามเลยนะคะ เมื ่อเราได้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ทั้ง ๗ 
คน แล้วจะขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ อ่านทบทวนระเบียบ ก่อนที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทั้ง ๗ คน จะมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 
ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ อ่านทบทวนข้อกฎหมาย 

เลขานุการ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผูบ้รหิาร ดิฉัน น.ส.พรเทวา สุมาลัย ตำแหน่ง
เลขานุการสภาได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาให้อ่านทบทวนกฎหมาย ระเบียบให้ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรตทิุกท่านได้รบัทราบกอ่นทีจ่ะสภาเราจะแปรญัตติในวาระที่ ๒ เรื่องการแปรญัตติ 

    ๑. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามสาระรวดไม่ได้ในการพิจารณาวาระที่สอง 
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
ตามความในข้อ ๔๕ วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภา
ท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ๒.  ที่ประชุมสภาจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตามข้อ ๕๙ แห่งระเบียบวาระ
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ) 

    ๓.  การเสนอคำแปรญัตติ ให้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในเวลาที่กำหนด 
พร้อมมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน  ตามความในข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ ส่วนรายละเอียดให้
ท ่านดูเอกสารแนบท้ายจากรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก คือวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ขอบคุณค่ะท่านประธาน 



ประธาน  ขอให้ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน อ่านและทำความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
 ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ ตามระเบียบ ๕๙ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ ก า ร
ประชุมสภาท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ประชุมสภาจะต้องกำหนด ร ะ ย ะ เ ว ล า 
เสนอคำแปรญัตติ ประธานขอแจ้งกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติ หน้าที่รับคำแปรญัตติ 
ภายในวันและเวลาดังกล่าวต่อไปนี้ค่ะ 

- วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
- วันที่ ๑2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
- วันที่ ๑3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ เวลา
ขณะนี้ก็ ๑๒.๑๐ นาที ประธานว่าสมควรพักเบรค ๑ ชม. บ่ายโมงแล้วค่อยมาประชุมต่อค่ะขอบคุณค่ะ 

      พักเบรค ๑ ช่ัวโมง  
ประธาน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเราจะมาประชุมในภาคบ่ายต่อค่ะ 

 วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
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.หมู่11 

ขออภิปรายในวาระที่ 6  เรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ กรณีการรับหนังสือขอรับถุงยังชีพ ณ ปัจจุบัน
สภาวการณ์ เกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด 19 ถือว่าวิกฤต เรากำลังทำสงครามกับเชื้อโรคโควิด วันที่ 4 
สิงหาคม 2564 ดิฉันส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ของเรา และ
ธุรการรับลงเลขรับเรียบร้อยมาวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เอกสารเสนอยังไม่ถึงใหนเลยยังค้างอยู่ที่
โต๊ะท่าน สป. ไม่ทราบว่าติดขัดอะไร ทำไมถึงช้าตอนน้ีทุกๆคนเกรงว่าคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือ
จังหวัดกลุ่มเสี่ยงจะนำเช้ือมาติดชาวบ้าน กลัวค่ะท่าน อยากให้เขากักตัวแบบสบายๆ เขาจะได้มีความ
อบอุ่นและได้รับการดูแลเป็นเบื้องต้นแต่มีเจ้าหน้าที่บางคนเน้นย้ำบางคนค่ะท่านไร้จิตสำนึก ดอง
เอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์ไว้ 6 วันเต็มๆ ดิฉันอยากจะฝากท่านประธานถึงท่านนายกให้แก้ไข
ด้วยประชาชนขณะนี้กำลังประสบสาธารณะภัย หน้าที่ อปท.คือช่วยเหลือเบื้องต้นและหวังว่าคงไม่
เกิดข้ึนอีกค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

ประธาน ท่านต่อไปค่ะ 
สมหมาย ขออนุญาตค่ะท่านประธาน ดิฉันขอเสริมท่านเลขฯ 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย  ธิมานิตย์ ส.อบต.หมู่ 4 

ขออนุญาตเสริมท่านเลขา เมื่อวานก็ดูเอกสารหลักฐานกับท่านเลขาจริง เอกสารค้าง 6 วันเต็มๆ ค้าง
อยู่ที่โต๊ะ สป.ส่วนบ้านดิฉันขอความอนุเคราะห์เรื่องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างช้ามากๆ เลยไม่ทราบว่าติดขัด
ตรงใหน เอกสารขอความอนุเคราะห์ส่วนมากจะด่วนทั้งนั้น ขอให้ท่านนายกแก้ไขด้วย กรณีเขามากัก
ตัวหรือรักษาหายแล้วกักตัวอีก 18 วัน กักตัวจนจะครบถึงกำหนดแล้วถุงยังชีพยังไม่ได้เลย ดิฉันมีเรื่อง
นำเรียนแค่นี้ค่ะ ท่านประธาน 

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



สมชาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่น กระผม นายสมชาย จันทร์มณี ส.อบต.
หมู่ 10 ขออภิปรายในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผมอยากขอแจ้งท่านประธานครับถ้าหนังสือที่ล่าช้าจะทำ
ให้ประชาชนเสียหายและเสียผลประโยชน์ตัวอย่างบ้านกระผมเองส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ซ่อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง ส่งหนังสือตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม ยังไม่มีช่างลงไปซ่อมเลยครับท่าน
นายก ผมไม่เข้าใจ อย่างไรผมก็ขอฝากให้แก้ไขด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับท่านกประธาน 

ประธาน มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกมั้ยคะ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกค่ะ 
นายก ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่น กระผมนาย

ทักษิณ  มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์  ขออนุญาตเรียนช้ีแจงต่อสภาจากที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายติติง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็งานยุ่งมากเลยครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 ยุ่งตลอดเพราะต้องออกไปดูงานศูนย์พักคอย วันเสาร์-อาทิตย์ ก็ไม่ได้หยุด อย่างไรก็ขอ
อภัยด้วยครับ ส่วนเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอาจจะลา่ช้าเพราะว่าช่างก็นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลผม
ก็จะขออภัยอีกครับ  หลังจากประชุมผมจะเรียกหัวหน้ากองทุกกองมาคุยเรื่องปรับปรุงการทำงาน
ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆครับ ผมขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ผมจะปรับปรุงและหาทางแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกมั้ยคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุมนะคะ การประชุมวันนี้เรียบร้อยดี 
ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภาอบต.เจริญศิลป์ ขอปิดการประชุมค่ะ 

           ปิดประชุมเวลา ๑๖.1๕ น. 
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