
๑ 

 

 

     รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  

วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

……………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมู่ท่ี ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทองอาน นนตานอก ๖ ประธานสภา อบต.ตลาดไทร ทองอาน นนตานอก  
๒ นางอนงค์  ค าสิงห์นอก ๕ รองประธาน อบต.ตลาดไทร อนงค์  ค าสิงห์นอก  
๓ นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก ๘ เลขานุการสภา อบต.ตลาดไทร บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก  
๔ นางณัฐชา  โพยนอก ๑ สมาชิก อบต.ตลาดไทร ณัฐชา  โพยนอก  
๕ นายอภิชาติ จัดไธสง ๑ ,, อภิชาติ จัดไธสง  
๖ นางมณีรัตน์  ทิพย์คูนอก ๒ ,, มณีรัตน์  ทิพย์คูนอก  
๗ นายสุรศักดิ์  เทศน์ไธสง ๒ ,, สุรศักดิ์  เทศน์ไธสง  
๘ นางช่ืนฤทัย  พลดอน ๓ ,, ช่ืนฤทัย  พลดอน  
๙ นายบรรจง  ลาดไธสง ๓ ,, บรรจง  ลาดไธสง  

๑๐ นายศฤงคาร  นนตานอก ๔ ,, ศฤงคาร  นนตานอก  
๑๑ นายพันธ์ศักดิ์  โพยนอก ๔ ,, พันธ์ศักดิ์  โพยนอก  
๑๒ นางสมชิต  เรียงไธสง ๕ ,, สมชิต  เรียงไธสง  
๑๓ นายจ าลอง  ปุ่นสีดา ๖ ,, จ าลอง  ปุ่นสีดา  
๑๔ นายประวิทย์  จ านงนอก ๗ ,, ประวิทย์  จ านงนอก  
๑๕ นางเพ็ง  กระฉอดนอก ๙ ,, เพ็ง  กระฉอดนอก  
๑๖ นายจันทร์  อุตพันธ์ ๙ ,, จันทร์  อุตพันธ์  
๑๗ นางบัวชี  จันทจร ๑๐ ,, บัวชี  จันทจร  
๑๘ นายอุลัย  โพยนอก ๑๐ ,, อลัุย  โพยนอก  
๑๙ นางบุญเกิด  จางนอก ๑๑ ,, บุญเกิด  จางนอก  
๒๐ นายธีระ  ทองค า ๑๒ ,, ธีระ  ทองค า  
๒๑ นางทองจันทร์  บุญศิริ ๑๒ ,, ทองจันทร์  บุญศิริ  
๒๒ นางสายหยุด  สียางนอก ๑๓ ,, สายหยุด  สียางนอก  
๒๓ นายอภิสิทธิ์  นนตานอก ๑๓ ,, อภิสิทธิ์  นนตานอก  



๒ 

 

 

ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ -สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง นายก อบต.ตลาดไทร สุวิชญ์  ห้อยไธสง  
๒ นายบรรลุ  ประทุมเมศ รองนายก อบต.ตลาดไทร บรรลุ  ประทุมเมศ  
๓ นางสุชาดา  พลยางนอก รองนายก อบต.ตลาดไทร สุชาดา  พลยางนอก  
๔ นางอทิตยา  ค าสิงห์นอก เลขานุการนายกอบต.ตลาดไทร อทิตยา  ค าสิงห์นอก  
๕ นายนิคม  ช่างเกวียน รองปลัดอบต.ตลาดไทร นิคม  ช่างเกวียน  
๖ นายพิรมย์  ไทยนอก ผู้อ านวยการกองช่าง พิรมย์  ไทยนอก  
๗ นางอรัญญา  โพยนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อรัญญา  โพยนอก  
๘ นางสาวประสาร  มะลิรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ประสาร  มะลิรัมย์  
๙ นางสาวสุมาลัย    อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง สุมาลัย    อยู่สุข  

๑๐ นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พจณีย์  สุปฏิ  
๑๑ นายณรงค์  ทุยไธสง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ณรงค์  ทุยไธสง   
๑๒ นายสุรศักดิ์   สียางนอก ก านันต าบลตลาดไทร สุรศักดิ์   สียางนอก  
๑๓ นายนาวา  นนตานอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๓ นาวา  นนตานอก  
๑๔ นางนวิสรา  พลายงาม ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๙ นรสิรา  พลายงาม  
๑๕ นายจุมพร  โพยนอก ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๐ จุมพร  โพยนอก  
๑๖ นายขวัญประชา  จันทีนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๗ ขวัญประชา  จันทีนอก  

 
      

ผู้ไม่เข้าประชุม 
   - 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

                    -เมื่อท่ีประชุมพร้อมนายทองอาน  นนตานอก  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและเข้า   
                     สู่ระเบียบรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายทองอาน  นนตานอก) บริหารส่วนต าบลทุกท่านและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ   ก าหนดสมัยประชุม 
                                สมัยท่ี ๑/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๒/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   มิถุนายน    ๒๕๖๔  ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๓/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   สิงหาคม    ๒๕๖๔   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๔/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   ธันวาคม    ๒๕๖๔   ก าหนด  ๑๕ วัน 

กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖๔  เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต าบลตลาดไทรครับ  ขอบคุณมากครับ 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่แล้ว  เม่ือวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๒ เสียง 

:  ไม่รับรอง    ๐   เสียง 



๓ 

 

 

   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  
  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองที่เสนอใหม่  
๕.๑ พิจารณา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐ 

นายนิคม  ช่างเกวียน      เรียนท่านประธานสภา,คณะผู้บริหาร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร      
       รองปลัด               และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเองในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว เพื่อให้ทราบทิศทางและความต้องการ
พัฒนาในอนาคต โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ประชาชนและภาค
ประชาสังคมเข้าร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการวางแผนของท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี และเพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาถูกน าไปปฏิบัติได้จริง 
จ าเป็นต้องจัดท าแผนงบประมาณระยะ ๕ ปี 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเดิม  มีจ านวน  ๑๐   ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
๑.ยุทธศาสตร์ การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาสาธารณสุข 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา -  วัฒนธรรมประเพณี  
 และกีฬา 
๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ส่วนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่จะจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบลมีจ านวน  ๕  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจ 

                          ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง  
๕.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒๒ เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ   ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง                                                                                         
                                  ท่ีประชุม  เห็นชอบ 

๕.๒  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง  เรียนท่านประธานสภา   ท่านสมาชิกทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการจัดท าแผน 
นายก อบต.        พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  เพื่อปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา 
๕๐  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๔๕/๑และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘  ก าหนดให้แผนพฒันาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  ให้
จัดท าหรือทบทวนให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
จะใหน้ักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด เป็นรายยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

นางพจณีย์ สุปฏิ  - ช้ีแจงรายละเอียด(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
  นักวิเคราะห์ฯ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้        

 
๑.ยุทธศาสตร์ตามแนวทางพระราชด าริ 

จ านวน  ๑๑ โครงการ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคุณภาพชีวิต 

จ านวน  ๕๘ โครงการ 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษกิจ 

จ านวน  ๑๔ โครงการ 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  

จ านวน  ๗๙ โครงการ 
๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

จ านวน  ๑๙ โครงการ 
รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น ๑๘๑  โครงการ 

 



๕ 

 

 

 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ เชิญท่านก านันครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
นายสุรศักดิ์  สียางนอก    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านรองปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
         ก านัน               ตลาดไทรทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยที่มีการเสนอโครงการเกี่ยวกับ 
                               การส่งเสริมกลุ่มอาชีพครับ เพราะเรื่องปากท้องเป็นเรื่องส าคัญมากครับ  ขอบคุณครับ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ เชิญครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
 
นายจันทร์  อุตะพันธ์    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านรองปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
     สอบต. หมู่ท่ี ๙      ตลาดไทรทุกท่านและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ แผนงานอุตสาหกรรมและ 
                             โยธา โครงการถนนคสล.บ้านโนนงิ้ว ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.  
                             พร้อมวางท่อ  ผมสงสัยว่าถนนไปเส้นไหนครับ 

นายก อบต.              เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
                           และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เส้นท่ีท่านสงสัย โครงการถนนคสล.จากบ้านโนนงิ้ว –  
                            บ้านหนองกก  งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๗๐  จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ เชิญครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
นางณัฐชา  โพยนอก    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านรองปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
     สอบต. หมู่ท่ี ๑      ตลาดไทรทุกท่านและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ แผนงานอุตสาหกรรมและ                                       
                            โยธา ขอเปล่ียนจากโครงการถนนดิน บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๑ เส้นตลาดไทรรีสอร์ทไป 
                            โคกป่าตอง บ้านหนองบัว งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐   บาท  
                           เป็นโครงการถนนดิน บ้านหนองบัว เส้นนานายทวี -นานางบุปผา มากพูน งบประมาณ พ.ศ.  
                           ๒๕๖๘  จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐   บาท 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒๒ เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ   ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  เห็นชอบ 

                              ๕.๓  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
นายก อบต.      เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
                     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                     ๑.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว            
                     งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ    
                     ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการงานบวงสรวงท้าวสุรนารี(ย่าโม) งบประมาณอนุมัติ  
                     ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน  ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด(-)  ๓๐,๐๐๐บาท  
                     งบประมาณหลังโอน  ๐ บาท     โอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 



๖ 

 

 

                     พื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิง 
                     สาธารณูปการ โครงการปูกระเบ้ืองลานย่าโมบ้านตลาดไทร หมู่ท่ี ๖ งบประมาณก่อนโอน  
                     ๑๒๐,๐๐๐ บาท  จ านวนเงินท่ีโอน(+)  ๓๐,๐๐๐ บาทงบประมาณหลังโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
                     เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
    งดออกเสียง   ๑   เสียง 

                        ๒.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝายประจ า)    
                        ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  ๓,๖๑๕,๕๘๐ บาท งบประมาณกอ่นโอน   
                        ๑,๗๐๒,๑๓๕ บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด(-) ๙,๐๐๐บาท  งบประมาณหลังโอน ๑,๖๙๓,๑๓๕ บาท      
                        โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภท 
                       ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับนักบริหาร งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท  จ านวนเงินท่ี 
                       โอน(+)  ๙,๐๐๐ บาทงบประมาณหลังโอน ๙,๐๐๐ บาท   เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
                                    งดออกเสียง   ๑   เสียง 
 
                       ๓.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝายประจ า)    
                        ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  ๓,๖๑๕,๕๘๐ บาท งบประมาณกอ่นโอน   
                        ๑,๖๙๓,๑๓๕ บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด(-) ๕,๐๐๐บาท  งบประมาณหลังโอน ๑,๖๘๘,๑๓๕ บาท      
                        โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภท 
                       ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อเก้าอี้ท างานส าหรับนักบริหาร งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท  จ านวนเงิน    
                       ท่ีโอนเพิ่ม(+)  ๕,๐๐๐ บาทงบประมาณหลังโอน ๕,๐๐๐ บาท   เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
  
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
                                    งดออกเสียง   ๑   เสียง 
                          
ระเบียบวาระที่ ๖         เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ            ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้ประชุมมาเป็นเวลาอัน 
(นายทองอาน  นนตานอก)สมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ   เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรmทุกท่าน 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรียนขอเชิญท่านเข้าร่วมการจัดกิจกรรม โครงการท้องถิ่น 



๗ 

 

 

                                อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ า” วันพุธนท่ี  ๒๓ มิถุนายน   
                                ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  โคกป่าช้าบ้านดอนอีลุ่ม ต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย   
                               จังหวัดนครราชสีมา  โดยแต่งกายด้วยชดุจิตอาสา ผมขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวัน 
                               และเวลาดังกล่าวด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ   
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ                                                                                  
ประธาน   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือชี้แจงเรื่องใดแล้ว  ขอปิดการประชุมสภา                         
เลิกประชุม      เวลา  ๑๒.๑๕  น. 

ลงช่ือ          บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก      ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก) 
                         เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ลงช่ือ        ทองอาน     นนตานอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายทองอาน     นนตานอก) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ลงช่ือ       อภิสิทธิ์     นนตานอก           กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอภิสิทธิ์     นนตานอก) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
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