
บันทึกรายงานการประชมุ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศลิป ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3/๒๕๖4 

วันท่ีอาทิตย์ ท่ี  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
ณ หลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 

ผู้มาประชุม          09.30 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 3/๒๕๖4 

วันท่ีอาทิตย์ ท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
ณ หลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 

 
ประธาน  สวัสดีค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านพร้อมทั้งคณะคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางบุญเต็ม  บุญแสง 

ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์ ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/๒๕๖4 วัน
อาทิตย์ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอดำเนินการตามระเบียบวาระค่ะ 

  วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ในวาระที่ ๑ ประธานไม่มีเรื่องแจ้งต่อสภา ขอเชิญท่านายกค่ะ 
นายก  เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทักษิณ มายูร นายกอบต.

เจริญศิลป์ ขอนำเรียนในวาระที่ ๑ ดังต่อไปนี้ ๑. เรื่องถนนหนทางที่ชำรุด ทรุดโทรมในช่วงฤดูฝน 
เป็นเหตุให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก ขอให้ผู้นำส่งหนังสือเข้ามาสำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ 
ของเราด่วนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนคาดว่าคงจะมีถนนการเกษตรหลายสายชำรุดจากฤดูกาล ผมก็
จะดำเนินการทันที เพราะมีงบประมาณเหลือจ่ายผมก็จะโอนไปทำโครงการทันทีเลยครับ ๒. เรื่องถุง
ยังชีพที่ทาง อบต. เราได้นำไปมอบให้กับพี่น้องก็เยอะพอสมควรบ้านไหนที่มีพี่น้องเดินทางมาจาก
พื้นที่ควบคุมสูงสุดกลับมาแล้วต้องกักตัวและลูกหลานที่กักตัวหลังรักษาโรคโควิดหรือระยะฟื้นฟู
จำเป็นต้องกักตัวอีก ๑๘ วัน ขอให้รีบส่งหนังสือมายัง อบต. จะได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น
โดยด่วนจึงขอนำเรียนมาณ โอกาสนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน  วาระต่อไปค่ะ 

  วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 

  วาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.๑ วาระที่ ๒ เรื่องแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากสาม

วันที่ผ่านมาคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำงาน วันน้ีก็ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อสภาเลยคะ 
สมหมาย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย  ธิมานิตย์ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเสนอ
รายงานการประชุมคระกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ 
ดังต่อไปนี้ค่ะ 



 

 
ประธานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา อบต.เจริญศิลป์ 
ประธานฯ เรียกประชุมเวลา 15.30 น. 
   

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายขันตี แกระหัน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ขันตี แกระหัน  
2 นางสมหมาย ธิมานิตย์ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 สมหมาย ธิมานิตย์  
3 นายพรมมา อินธิจักร คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 พรมมา อินธิจักร  
4 นายเดือน แก้วฝ่าย คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 เดือน แก้วฝ่าย  
5 นางทองสุข หอมใส คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ทองสุข หอมใส  
6 นายสมชาย จันทร์มะณี คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6  สมชาย จันทร์มะณี  
7 นางดวงจันทร์ สุขวงศ์  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 ดวงจันทร์ สุขวงศ์  

 
ผู้ร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เจริญศิลป์ 
ทักษิณ มายูร  

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสมหมาย ธิมานิตย์ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติไดก้ล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ตามที่สภาองค์การบริหารสว่นตำบลเจรญิศิลป์ ได้มีมติรับร่างหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระหว่างวันที่ ๑0 
สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงถึงวันที่ ๑2 สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐6.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. นั้นปรากฏว่า
มีผู้ยื่นคำแปรญัตติจำนวน ๑ ราย ลำดับต่อไปดิฉันขอมอบหมายให้ นายเดือน แก้วฝ่าย เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติรายงานค่ะ 

เดือน  ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายเดือน แก้วฝ่าย สอบต. หมู่ที่ ๑๑ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับ มอบหมายจากท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติให้รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้จากการปฏิบัติหน้าที่รับคำแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑0 – ๑2 สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐6.๓๐ – ๑4.๓๐ น. ปรากฏว่ามีผู้มา
ยื่นคำแปรฯ จำนวน ๑ รายดังนี้  

เดือน  ๑. น.ส. พรเทวา สุมาลัย สอบต. หมู่ ๑๑ ขอแปรลดรายจ่ายดังนี้  
- แปรลดรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายหน้า ๑๑๗ หมวดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้ง
ซ่อม เดิมตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แปรลดจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท  

  - แปรเพิ่มรายจ่ายตั้งรายจ่ายใหม่ (โครงการ) ขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้าง
ฟากไปบ่อควายตู้หมู่ ๑๑ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ 



งบประมาณเดิมไม่ได้ตั้ง แปรเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง นายปัญญา หันจางสิทธ์ิ สอบต.หมู่ที่ ๓ รับรอง
คนที่ ๑ และ นายศักดิ์สิทธ์ วงกฎ สอบต. หมู่ ๔ รับรองคนที่ ๒ ในแบบเสนอคำแปรญัตติของสมาชิก
สภาทั้งหมด ๑ คน มีการยื่นคำแปรญัตติทั้งหมด ๑ ข้อรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑. แปรลดรายจ่ายงบประมาณหน้า ๑๑๗ หมวดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม เดิม
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แปรลดจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาทแปรเพิ่มรายจ่าย ตั้ง
รายจ่ายใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟากไปควายตู้ หมู่ที่ ๑๑ 
ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ งบประมาณเดิมไม่ได้ตั้งไว้ 
แปรเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท สรุปแล้วมีคำแปรญัตติ ๑ ข้อ ดงันั้น ที่ประชุมมีมติเรียงลำดับเป็นรายข้อใน
ระเบียบวารที่ ๒ ต่อไปนี้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  รับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประธาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ งบประมาณข้อ ๕๙ การแปรญัตติงบประมาณจะกระทำได้
เฉพาะลดรายจ่ายหรือลดจำนวนเงินที่อนุญาตจ่ายจะต้องมีจำนวนสภาท้องถ่ินรับรอง เช่น เกี่ยวกับ
การเสนอญัตติงบประมาณในข้อ ๖๐ ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายตั้งใหม่หรือเพิ่ มเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์จำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถ่ิน
คำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติทบทวนระเบียบข้อบังคับให้ทุกท่านทราบก่อน
พิจารณาคำแปรญัตติ ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาคำแปรญัตติค่ะ 

  ๓.๑  พิจารณาแปรญัตติที่ ๑ 
  - แปรลดรายจ่ายงบประมาณหน้า ๑๑๗ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมเดิมตั้งไว้ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท แปรลดจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท  
  - แปรเพิ่มรายจ่าย ตั้งรายจ่ายใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้าง

ฟากไปบ่อควายตู้ หมู่ที่  ๑๑ งบประมาณเดิมไม่ได้ตั้งไว้แปรเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เชิญ น.ส.พรเทวา สุมาลัย ได้เสนอขอ
แปรญัตติหรือไม่ 

นายก  เรียนท่านประธานแปรและคณะกรรมการทุกท่าน กระผมนายทักษิณ มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ 
ขอรับรองโครงการที่ท่าน เทวา สุมาลัย ได้เสนอเพิ่มรายจ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟากไปบ่อควายตู้ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณเดิมไม่ได้ตั้งไว้ แปรเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

ประธาน  ขอมติที่ประชุมค่ะ ท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามคำแปรญัตติ นางสาวพรเทวา สุมาลัย ส.อบต.
หมู่ ๑๑ แปรลดรายจ่ายงบประมาณหน้า ๑๑๗ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม เดิม
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แปรลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาทแปรเพิ่มรายจ่าย ตั้ง
รายจ่ายใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟากไปบ่อควายตู้ หมู่ที่ 
๑๑ งบประมาณเดิมไม่ได้ตั้งไว้ แปรเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ โปรดยกมือข้ึน 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามคำแปรญัตติด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง น.ส.พรเทวา สมุาลัย สงวนคำแปร
ญัตติไว้ให้สภา อบต.เจริญศิลป์ เป็นผู้ช้ีขาด 



  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานแปรฯ ไม่มี 
  ทั้งหมดก็เป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป ขอบคุณค่ะ ท่านประธาน 
ประธาน  ทั้งหมดก็เป็นสรปุรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะมีการยื่นเสนอคำแปรญัตติ ๑ 
ข้อ รายละเอียดข้อให้ทุกท่านดูในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ท่านพิจารณาก่อนที่ลงมติค่ะ ท่านใด
สงสัยขอให้ถามเลยนะคะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ประธานจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ ประธานตรวจนับ
องค์ประชุม ก่อนลงมติที่ ๑๓ ท่านไม่รวมประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ท่านใด
เห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติว่าสมควรแก้ไขตามคำแปรญัตติ กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นางบุญเต็ม  บุญแสง 
ประธานสภาฯ) 

ประธาน ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ข้อต่อไปค่ะ 
  ๕.๒ เรื่องการลงมติเห็นชอบร่างข้อแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติของตำบลเราก็หลายวันพอสมควรประธานหวังว่าทุก
 ท่านคงจะไม่มีท่านใด สงสัยในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ประธานจะขอมติจากสภาเลยนะคะ ก่อนจะลงมติขอตรวจนับองค์ประชุม ๑๓ ท่านไม่
รวมประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ท่านใดท่ีเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ท่ีประชุม ทีประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๑๓ เสียง 

ประธาน  มีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ที่ประชุม ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (นางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์)ประธานขอบคุณทุก
ท่านค่ะ เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านนายกมีอไรจะกล่าวกับสภาไหมค่ะ เชิญค่ะนายกขอบคุณครับท่าน
ประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายทักษิณ มายูร 
นายกอบต.เจริญศิลป์ ขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติเห็นชอบกับร่างนายกข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กระผมสัญญาว่าจะใช้งบประมาณที่ท่านอนุมัติทุกบาททุก
สตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในตำบลของเราในเขตที่ อบต.เจริญศิลป์ เพื่อที่จะพัฒนา
บ้านเมืองของเราให้ดีข้ึน ต่อไปในอนาคต ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน  วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายในวาระที่ ๖ ไหมค่ะ 
สมชาย  ผมขออนุญาตครับท่านประธาน ผมขออภิปราย ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ปัญญา  กระผม นายปัญญา หันจางสิทธ์ิ สอบต. ม.๔ ขอรับรองครับ 
พิศดา  กระผม นายพิศดา วรินทรา สอบต. ม.๙ ขอรับรองครับ 
สมชาย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย จันทร์มณี ส.

อบต. ม.๑๐ ขออภิปรายเรื่องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟส่องสว่างตั้งแต่ วันที่ ๓ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จนถึงวันนี้ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยังไม่มีใครไปซ่อมครับผมไม่ทราบว่าติดขัด
อะไรในหน่วยงานของเราครับท่านประธาน ผมขอถามครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 



ประธาน  ขอเชิญท่านนายก ตอบท่านสมาชิกค่ะ 
นายก  ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม 

นายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ ขออนุญาตเรียนช้ีแจงในวาระที่ ๖ ที่ท่านสมาชิกได้ถามมา 
หมู่ ๑๐ เรื่องหนังสือส่งมาถึงสำนักงาน อบต. เราเพื่อที่จะซ่อมไฟส่องสว่างซึ่งสำคัญมากกระผมขอ
เรียกประชุมหัวหน้าส่วนมาประชุมอีกครั้งว่าติดปัญหาตรงไหน ทำไมล่าช้า อย่างไรผมขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกด้วยครับ ที่อภิปรายและถามเข้ามาผมจะได้รู้ปัญหาส่วนห้องน้ำศูนย์พักคอยตอนนี้
เปลี่ยนส้วมให้ใหม่แล้วที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านสร้างฟากน่าจะบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งและไฟ
ก็ติดตั้งให้ใหม่สว่างไสวกว่าเดิม ในท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

ประธาน  ในการประชุมวันน้ีเป็นเวลาพอสมควร ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
ดี จึงขอปิดประชุมวันน้ี 

  ดิฉันนางบุญเต็ม บุญแสง ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์ ขอปิดการประชุม 

            ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๔ น. 
     
 
    ลงช่ือ       พรเทวา สุมาลัย         ผู้บันทึกการประชุม 
            (นางสาวพรเทวา สุมาลัย)   
    ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.เจริญศิลป์ 
     
 
    ลงช่ือ     บุญเต็ม บุญแสง       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นางบุญเต็ม บุญแสง )     
    ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์ 
  
    


