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     รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๖๓  

วันที่  ๔  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

……………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม 

๑.นายทองอาน  นนตานอก ประธานสภาอบต.ตลาดไทร 
๒.นางอนงค์  ค าสิงห์นอก รองประธานสภาอบต.ตลาดไทร                
๓.นางบัวพันธ ์  ค าสิงห์นอก เลขานุการสภาอบต.ตลาดไทร 
๔.นางณัฐชา    โพยนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร   
๕.นายอภิชาติ   จัดไธสง  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๖.นางมณีรัตน์    ทิพย์คูนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๗.นายสุรศักดิ์  เทศน์ไธสง สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๘.นางช่ืนฤทัย    พลดอน  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๙.นายบรรจง    ลาดไธสง สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๐.นายศฤงคาร   นนตานอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๑.นายพันธ์ศักดิ์   โพยนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๒.นางสมชิต    เรียงไธสง สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๓.นายจ าลอง    ปุ่นสีดา  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๔.นายขวัญประชา  จันทีนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๕.นายประวิทย์   จ านงนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๖.นางยุพิน    คุ้มผล  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๗.นางเพ็ง    กระฉอดนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๘.นายจันทร์    อุตพันธ ์  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๑๙.นางบัวชี    จันทจร  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๒๐.นายอุลัย    โพยนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๒๑.นางบุญเกิด    จางนอก  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๒๒.นายธีระ    ทองค า  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๒๓.นางสายหยุด   สียางนอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
๒๔.นายอภิสิทธิ์    นนตานอก สมาชิกอบต.ตลาดไทร 

ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
๑.นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง นายก อบต.ตลาดไทร       
๒.นางสุชาดา  พลยางนอก รองนายก อบต.ตลาดไทร               
๓.นายบรรลุ  ประทุมเมศ รองนายก อบต.ตลาดไทร         
๔.นางอทิตยา  ค าสิงห์นอก เลขานุการนายกอบต.ตลาดไทร 
๕.นายนิคม  ช่างเกวียน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  ปลัด อบต.ตลาดไทร  
๖.นายพิรมย ์  ไทยนอก  ผู้อ านวยการกองช่าง   

 ๗.นางอารีย ์  สมนอก  หัวหน้าส านักปลัด 
๘.นางอรัญญา    โพยนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๙.นางสาวประสาร   มะลิรัมย์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 



๒ 

 

 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

๑. นางทองจันทร์   บุญศิริ  สมาชิกอบต.ตลาดไทร 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

                    -เมื่อท่ีประชุมพร้อมนายทองอาน  นนตานอก  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและเข้า   
                     สู่ระเบียบรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายทองอาน  นนตานอก) บริหารส่วนต าบลทุกท่านและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านครับ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบลตลาดไทรได้ก าหนดสมัยประชุมสภามีมติ 4 สมัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                               เพื่อจะได้บริหารพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นท่ี ในข้อบัญญัติ 
                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน  
                               ในการท างานโดยเฉพาะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ลงพื้นท่ีหมู่บ้านทุกหมู่บ้านท่ีคอยดูแลพี่น้อง   
                               ประชาชนรู้ความต้องการ และปัญหาของพี่น้องในต าบลตลาดไทรของเรา ทุกหมู่บ้าน 
                               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้เริ่มด าเนินการแล้ว  และส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
                               ท่ีผ่านมาฝ่ายบริหารแก้ปัญหาถูกจุดทุกโครงการ มีการมีแนวทางแก้ไขปัญหา บริหารจัดการ 
                               ท่ีดี และปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี 
   

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่แล้ว  เม่ือวันที่  12  ธันวาคม  2562 
 มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๔ เสียง 

:  ไม่รับรอง    ๐      เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
     -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองที่เสนอใหม่  
                               ๕.๑  ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 
ประธานฯ                   ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตาม 
(นายทองอาน  นนตานอก)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นและท่ีประชุมได้ 
                                พิจารณา จึงได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 และสมัยแรก 
                                ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
 
 



๓ 

 

 

                                สมัยท่ี ๑/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓    ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๒/๒๕๖๓     ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   มิถุนายน    ๒๕๖๓ ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๓/๒๕๖๓     ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   สิงหาคม    ๒๕๖๓    ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๔/๒๕๖๓     ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   ธันวาคม    ๒๕๖๓    ก าหนด  ๑๕ วัน 
 

ประธานสภาฯ              -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
(นายทองอาน  นนตานอก) 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒3 เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ    ๐      เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับทราบ 
                5.2  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน และ 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)   ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนท่ีจะเข้าสู่ 5.2   กระผมของแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในเรื่องหลายเรื่อง 

ด้วยกัน เรื่องแรกตามท่ีท าหนังสือแจ้งไปแล้วเรื่องการซ่อมแซมหอกระจายข่าว  เพราะว่า
เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องด าเนินการเพ ื่อให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีเราต้ังไว้ มีความส าคัญคือหอกระจายข่าว หอกระจ่ายข่าวนี้ต้องไปใช้เองในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท้ังหมด พอมันมีปัญหาท่านผู้น าท้องท่ีก็จะอ้างหอกระ
ข่าวไม่ดังและไม่ได้ยินท่ัวถึง ก็เป็นอ านาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ก็เลย
จะแจ้งให้หมู่บ้านท่ีมีปัญหาเรื่องหอกระจายข่าว ให้ผู้ใหญ่บ้านของท่านได้ท าหนังสือมาถึง
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรเรื่องซ่อมแซม ภายในอาทิตย์นี้  และขอความร่วมมือ
จากท่านสมาชิกสภาทุกท่านถ้ามีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ให้
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราท่ีเราท างานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัดแยกขยะ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่าง ๆ ท้ังหมด และทางสมาชิกสภาของเราก็มีอ านาจหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนั้นได้ เรื่องท่ีผมจะให้ประชาสัมพันธ์เราท ากันมาต้ังนานแล้วตั้งแต่ปีท่ี
แล้วในการคัดแยกขยะ ในการจัดเก็บขยะ และเรื่องอะไรต่าง ๆท้ังหมด ท่ีผ่านมาไม่ค่อย
ประชาสัมพันธ์กันพี่น้องในหมู่บ้านก็ไมไ่ด้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่าพวกเราท าอะไรบ้าง ก็
เลยอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านสามารถพูดหอกระจายข่าวได้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่หรือติด
ภารกิจอยู่ ผมจึงอยากจะขอความร่วมมือจากท่านให้ส ารวจหอกระจายข่าวหมู่บ้านของท่าน
ว่าช ารุดอะไรบ้าง แล้วให้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  กระผมจะได้แจ้งให้
ทางกองช่างเข้าไปส ารวจ พอส ารวจครบและเสร็จก็จะด าเนินการจัดผู้ท่ีจะซ่อมและ
ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการซ่อมต่อไป เรื่องท่ีสอง เป็นเรื่องการจุดไฟเผาฟางไม่ว่าจะจุดในท่ี
นาตัวเองหรือท่ีอื่นก็ตามมีความผิดทางกฎหมายอาญาและต้องชดเชยค่าส้ินไหมหรือ
ค่าเสียหาย กระผมจึงอยากขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในหมู่บ้านให้
ทราบโดยท่ัวกัน  ต่อไปเป็นรายละเอียดในการโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ท่านรอง
ปลัดได้อ่านรายละเอียดให้ทุกท่านฟัง เชิญครับ 



๔ 

 

 

 
ปลัด อบต.           เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ทุกท่าน  
(นายนิคม  ช่างเกวียน)    คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                               งบประมาณ พ.ศ. 2563  

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  โครงการขุดลอกบุ่งใหญ่ บ้านธรรมจักรพัฒนา  
หมู่ท่ี 12  งบประมาณอนุมัติ 150,000  บาท งบประมาณก่อนโอน 150,000  บาท 
จ านวนท่ีโอน(-) 150,000  บาท โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าต าบล
ตลาดไทร จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม (+) 150,000  บาท  งบประมาณหลังโอน 160,000  
บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 
 

ประธานสภาฯ              -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
(นายทองอาน  นนตานอก) 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒3 เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ    ๐      เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับทราบ 
2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการขุดลอกหนองกก บ้านหนองกก หมู่ท่ี 4 งบประมาณอนุมัติ 350,000  บาท 
จ านวนเงินท่ีโอน (-) 350,000  บาท  โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงพื้นท่ีบ่อขยะและบ่อก าจัดส่ิงปฏิกูล 
จ านวนเงินท่ีโอน (+) 350,000  บาท เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว ้

ประธานสภาฯ              -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
(นายทองอาน  นนตานอก) 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒3 เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ    ๐      เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับทราบ 
3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน จ านวนท่ีโอน (-) 230,000  บาท  โอน
เพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด 
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รายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุด
คลองโคกหนองแวงน้อย จ านวนเงนิท่ีโอน (+) 230,000  บาท  เนื่องจากไม่ได้ต้ัง
งบประมาณไว ้

ประธานสภาฯ              -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
(นายทองอาน  นนตานอก) 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒3 เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ    ๐      เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับทราบ 
4. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่าย  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  จ านวนท่ีโอน (-)80,000  
บาท โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนอีลุ่ม  จ านวนเงินท่ีโอน(+) 
80,000  บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 

ประธานสภาฯ              -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
(นายทองอาน  นนตานอก) 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒3 เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ    ๐      เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายนิคม  ช่างเกวียน เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ทุกท่าน  
รองปลัด อบต.              คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชีแจงงบประมาณ 
                               รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการ/รายการ โครงการซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนอีลุ่ม ฉบับท่ีแรก 
งบประมาณอนุมัติ 70,000  บาท  

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม  โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนอีลุ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนอีลุ่ม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลแลองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข
เพิ่มเติม 
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ข้อความใหม่  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนอีลุ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนอีลุ่ม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ              -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
(นายทองอาน  นนตานอก) 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒3 เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ    ๐      เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖         เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภา              ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว 
                               มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน และ 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)   ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมมีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบเรื่องจิตอาสาภัยพิบัติจะต้องมีจิตอาสา 

ต าบลหนึ่ง 50 คน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ในวันท่ี 2  มีนาคม หรือเมษายน จึงขอ
ความร่วมจากทุกท่านทุกหมู่บ้านจะต้องได้ช่วยกันในเรื่องนี้ ทางเจ้าพนักงานป้องกนัได้คุย
กับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ  จึงต้องส่งรายใหม่ ฉะนั้นจึงขอความ
ร่วมมือจากท่านได้ไปพูดคุยแต่ละหมู่บ้าน ก็จะระบุว่าแต่ละหมู่บ้านจะได้กี่คน ส าหรับเรื่อง
ภัยพิบัติ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการวันท่ี  20 กุมภาพันธ์  2563 ต าบลเมืองโดน  
บ้านหนองแวง นอกนั้นจะมีการเจรญิพุทธมนต์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ วันท่ี 28 ท่ีบ้าน
หนองแวง  ต าบลกระทุ่มราย นอกจากนั้นก็จะมีเรือ่งของก าจัดลูกน้ ายุงลายของกระทรวง
สาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ได้พูดไปถึงเรื่องไวรัสโคโรนา เด๋ียวแจกเอกสารให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านไปอ่านและพูดคุยให้พี่น้องเราทราบด้วย เพราะเป็นโรคท่ีน่ากลัวมาก และอีก
เรื่องหนึ่งเรื่องการจ้างรถแห่ในงานต่าง ๆ ห้ามมีโดยเด็ดขาด ท่านผู้บัญชาการต ารวจภูธร 
ภาค 3 ได้ก าชับมาโดยตรง  และเรื่องเงินกองทุนบทบาทสตรี ใครยังไม่คืนขอให้คืนด้วย
เพราะถึงเวลาส่งคืนแล้ว และในส่วนอื่น ๆ ขอให้ท่านรองปลัด อบต. ช้ีแจงให้ท่ีประชุม
รับทราบ เชิญครับ 

รองปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุก 
(นายนิคม ช่างเกวียน) ท่านครับ ก็มีเรื่องท่ีจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมาก็ได้แจ้งแนวทางเรื่องของการเตรียม
ในช่วงนี้อยู่ในการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ข้อ 231 ก าหนดให้ 
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ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาบุคคล
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง  อาศัยอ านาจตามข้อ 231 ประกอบ 
ข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  จ านวน 3  คน รับสมัครระหว่างวันท่ี 3  กุมภาพันธ์  
2563 ถึงวันท่ี  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  สถานท่ีรับสมัคร  ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดไทร  ในช่วงนี้อยู่ในช่วงรับสมัครอยู่นะครับ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านรับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีสนใจทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งไปแล้วครับ 

นายก อบต. ครับ  ขอขอบคุณท่านรองปลัดมากครับ  มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)  
ผอ.กองสวัสดิการฯ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุก 
(น.ส.ประสาร  มะลิรัมย์)  ท่านค่ะ ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทางกองสวัสดิการก็ได้ลงพื้นท่ีช้ีแจงให้ทาง

ผู้อายุทุกหมู่บ้านแล้วนะค่ะ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพในระเบียบใหม่ ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 
จะต้องมีการยืนยันการมีชีวิตอยู่ซึง่ทางเราได้ท าหนังสือไปถึงสมาชิกสภาทุกเดือน ซึ่งถ้าเรา
ได้รับหนังสือการยืนยันการมีชีวิตอยู่กลับเข้ามาเราถึงจะสามารถจ่ายเงินได้จึงท าให้ล่าช้า
กว่าท่ีผ่านมากับตัวระเบียบเก่านะค่ะตามท่ีสอบถามเพื่อน ๆ กับ องค์การบริหารส่วนต าบล
อื่น ๆ จะมี องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร จ่ายเป็นเงินสด เกือบท้ังหมดของผู้ท่ีได้รับ
เบ้ียยังชีพ  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ โอนจาก
กรมบัญชีกลาง จะโอนเข้าทุกวันท่ี 10  ของทุกเดือน จึงจะได้รับเงินแต่ถ้าวันท่ี 10 ตรงกับ
วันหยุดเขาการจะเล่ือนขึ้นมา ส่วนมากองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรของเราท่ีเป็นท่ี
แรกได้รับเงินก่อนทุกองค์การบริหารส่วนต าบลอื่น ๆ ในเขตอ าเภอประทาย  และขอฝาก
ท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอฝากเพียงเท่านี้
ค่ะขอขอบคุณค่ะ 

นายก อบต.  และส่ิงส าคัญคือขอความร่วมจากท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านให้ 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง) ทราบโดยท่ัวกัน  ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ มากครับ มีท่านใดอีกไหมครับ 

เชิญครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านประธานสภาครับ 
ประธานสภา                ขอบคุณท่านนายก อบต. คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ ส าหรับวันนี้สภา 
(นายทองอาน  นนตานอก)องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้ประชุมมาเป็นเวลาอัน 

สมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ    
ท่ีประชุม  : ไม่มี 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
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ประธาน   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือชี้แจงเรื่องใดแล้ว  ขอปิดการประชุมสภา 
เลิกประชุม      เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

 
ลงช่ือ          บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก       ผู้จดรายงานการประชุม 

                  (นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก) 
                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 
ลงช่ือ        ทองอาน     นนตานอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายทองอาน     นนตานอก) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 
ลงช่ือ       อภิสิทธิ์     นนตานอก   กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอภิสิทธิ์     นนตานอก) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
 
ลงช่ือ      ขวัญประชา  จันทีนอก   กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายขวัญประชา   จันทีนอก) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
 
ลงช่ือ      อุลัย     โพยนอก         กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอุลัย     โพยนอก) 
     กรรมการตรวจสอบการประชุม 
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