
๑ 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   คร้ังที ่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

……………………………………………………… 
 
ผู้เข้าประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมู่ท่ี ลายมือชือ่ 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  ไชยโก  
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 -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 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 น.ส.สุมาลัย  อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง สุมาลัย  อยู่สุข  

๑๐ นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พจณีย์ สุปฏิ  
๑๑ นางอุไรวรรณ  หมดัแม่น ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  หมัดแม่น  
๑๒ นายเกรียงไกร  นิลกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ เกรียงไกร  นิลกลาง  
๑๓ นายณรงค์  ทุยไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ณรงค์  ทุยไธสง  
๑๔ นายสุรพล  ห้อยไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ สุรพล  ห้อยไธสง  
๑๕ นายวุฒิพงษ์  โพยนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ วุฒิพงษ์  โพยนอก  
๑๖ นายวสันต์  จันทีนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ วสันต์  จันทีนอก  
๑๗ นายสุรศักดิ์  สียางนอก ก านันต าบลตลาดไทร สุรศักดิ์  สียางนอก  
๑๘ นายขวัญประชา  จันทีนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ขวัญประชา  จันทีนอก  
๑๙ นางร่วม จันต ารา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ร่วม จันต ารา  
๒๐ นายกลุ่น  แสงกระจาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ กลุ่น  แสงกระจาย  
๒๑ ธีรวุฒิ จันทจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ธีรวุฒิ จันขจร  
๒๒ นายเสนาะ พรหมวงษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ เสนาะ พรหมวงษา  
๒๓ นางภัททิยา  บุตรโสม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ภัททิยา  บุตรโสม  
๒๔ นายนาวา   นนตานอก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ นาวา  นนตานอก  
๒๕ นางสุธิชา  ชิดเช้ือ นักทรัพยากรบุคคล สุธิชา  ชิดเช้ือ  
๒๖ จอ.เอกชัย  ดีเดิม เจ้าพนักงานป้องกันฯ เอกชัย  ดีเดิม  
๒๗ นายประมวล  โพยนอก ผช.นักวิชาการเกษตร ประมวล  โพยนอก  

   ๒๘ จ.ส.อ.ภาณุวัฒน์ มาระศร ี เจ้าพนักงานธุรการ ภาณุวัฒน์ มารศรี  
๒๙ นายสมพร  นนตานอก ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข สมพร  นนตานอก  
๓๐ น.ส.สุวรรณภา จันทีนอก นักพัฒนาชุมชน สุวรรณภา จันทีนอก  
๓๑ น.ส.พรรณทิพา ปิดตาระเก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ พรรณทิพา ปิดตาระเก  
๓๒ น.ส.ชลดา  สูญกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี ชลดา  สูญกลาง  
๓๓ นายสิทธิศาสตร์  หินโม นายช่างโยธา สิทธิศาสตร์  หินโม  

 
 
 
 



๓ 

 

 

ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ล าดบัที่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๓๔ น.ส.สถาพร  ด่านณรงค์ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ สถาพร  ด่านณรงค์  
๓๕ น.ส.เบจมาศ  ทศราช เจ้าพนักงานธุรการ เบจมาศ  ทศราช  
๓๖ นางเปรมฤทัย  สียางนอก ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เปรมฤทัย  สียางนอก  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

-  นางอารีย์  สมนอก   หัวหน้าส านักปลัด 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 
เลขานุการ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย   

มาจ านวน  ๒๓ ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญ  ประธานสภา จุด ธูป เทียนบูชา
พระรัตนตรัย  และได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 

ประธานสภา เมือ่ท่ีประชุมพร้อม ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๖  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑      เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                      
ประธาน                  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรได้ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/ 
                            ๒๕๖๓ ท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรได้ 

                  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยได้เชิญตัวแทนประชาคมจากหมู่บ้าน       
                  ตัวแทนราชการ  กลุ่มอาชีพต่างๆให้มาประชาคมต าบล 
                  เพื่อเสนอปัญหาความต้องการและเสนอโครงการต่างๆ ท่ีต้องการจะพัฒนาเพื่อจัดท า 
                  แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ เพื่อไปใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
                  รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ต่อไปครับ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 
                  ขอบคุณมากครับ   

มติท่ีประชุม   :   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒       เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยสามัญ   
                            สมัยที่ ๒/๒๕๖๓  เม่ือวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา -   ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒/๒๕๖๓   

เมื่อวันท่ี ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้วขอใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทรทุกท่านตรวจดู  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่    
ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือขึ้น  

มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๒ เสียง 

:  ไม่รับรอง    ๐ เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
-     ไม่มี 

มติท่ีประชุม   :   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-     ไม่มี 

มติท่ีประชุม   :   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
                               ๕.๑  พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔ 
ประธานสภา                เชิญคณะผู้บริหารเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔ ต่อสภา       
                               เพื่อใหส้ภาพิจารณา  ในวาระและพร้อมจะมีการลงมติวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรและ      
                               ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  จะได้เสนอ
(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตลาดไทร อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทร  จึงขอช้ีแจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 
 
๑.สถานะการคลัง 
 ๑.๑งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
ณ วันท่ี ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑.๑.๑เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน ๑๙,๙๒๕,๙๕๗.๒๓ บาท 
 ๑.๑.๒เงินสะสม    ๘,๑๓๒,๗๕๗.๙๙ บาท 
 ๑.๑.๓ทุนส ารองเงินสะสม   ๕,๓๑๕,๑๓๘.๒๑ บาท 
 ๑.๑.๔รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไม่ได้ เบิกจ่าย 
 จ านวน  -  โครงการ   โครงการรวม  -  บาท 

๑.๑.๕รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน – โครงการ  
รวม –บาท 

 ๑.๒เงินกู้คงค้าง  -   บาท 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

๒.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ณ  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม          
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๑)รายรับจริงท้ังส้ิน ๓๑,๙๗๘,๗๘๒.๙๑ บาท 
 หมวดภาษีอากร         ๒,๖๒๕.๐๐ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    ๘๗,๓๕๐.๐๐ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ๑๐๓,๓๓๓.๕๑ บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          - บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ๔๕,๙๙๔.๒๗ บาท 
 หมวดรายได้จากทุน           - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร          ๑๔,๒๕๕,๒๔๘.๔๓ บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         ๑๗,๔๘๔,๒๓๑.๗๐ บาท 
(๒)เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์               ๕๓,๗๒๐.๐๐ บาท 

 -  
(๓)รายจ่ายจริง  ๒๗,๖๑๒,๔๓๘.๐๖  บาท 
     งบกลาง            ๘,๙๘๒,๑๒๕.๐๐ บาท 

     งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 
            ๑๐,๔๙๘,๓๕๓.๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)            ๓,๓๐๙,๓๕๐.๐๖ บาท 
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)    ๓,๘๓๓,๖๕๐.๐๐ บาท 
 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)   -         บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนนุ)             ๙๘๘,๙๖๐.๐๐ บาท 

 (๔)รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์๕๓,๗๒๐.๐๐บาท 
                               (๕)มีการจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน                        –       บาท                               

(๖)มีการจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน                          –        บาท 
 
 

๓.งบเฉพาะการ 
   ประเภทกิจการ - กิจการ – 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓มีรายได้รับจริง    -  บาท รายจ่ายจริง – บาท 
 กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ  จ านวน  - บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จ านวน  - บาท 
 ก าไรสุทธิ    จ านวน  - บาท 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

แนวนโยบายการด าเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 
 

ด้านบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,226,465         
แผนงานรักษาความสงบภายใน 195,000              

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,994,600           
แผนงานสาธารณสุข 2,810,000           
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,130,345            
แผนงานเคหะและชุมชน 2,119,920            
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000              
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000              

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกกรรมและโยธา 2,500,000           
แผนงานการเกษตร 90,000                

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
งบกลาง 12,535,200         

รวม 41,176,530          

สรุปงบรวมแยกแผนงาน

 
 
 ส าหรับรายละเอียดตามส่วน  ตามเอกสาร (ร่าง) ข้อบัญญัติ  
                                         งบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔  ท่ีแจกให้สมาชิกทุกท่าน 
 
ประธานสภา                          ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า(ร่าง) ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔ ในการพิจารณาจะพิจารณาทีละส่วนไป  ผม
อ่านรายละเอียดจบแล้วสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 

                                         สามารถยกมือถามได้  เริ่มจากส านักปลัด 
นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลาดไทร ในการจัดท า(ร่าง) ข้อบัญญัติ 
                                         งบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔ ต้ังงบประมาณต้ังไว้ทั้งส้ิน                                             
                                         ๔๑,๑๗๖,๕๓๐  บาท  รายละเอยีดตามเอกสารใน(ร่าง) ข้อบัญญัติ                
                                         งบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ ผมมอบให้รองปลัดช้ีแจ้งครับ 
นายนิคม  ช่างเกวียน                เรียนท่านประธานสภา, คณะผู้บริหาร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล    
   รองปลัดฯ                          ตลาดไทรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการจัดท า(ร่าง) ข้อบัญญัติ 
                                         งบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔  ต้ังงบประมาณต้ังไว้ทัง้ส้ิน  
                                         ๔๑,๑๗๖,๕๓๐  บาท  ดังนี้ครับ 



๗ 

 

 

 ๑.ส านักปลัด  ต้ังงบประมาณไว้ ๑๒,๕๐๗,๔๒๕.๐๐ บาท รายละเอียด 
                                         ตามเอกสารใน(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ๒๕๖๔                                
ประธานสภา                          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ  ถ้าไม่มีจะพิจารณากองคลัง 
                                         ต่อไปครับ 
นายนิคม  ช่างเกวียน              ๒.กองคลัง  ต้ังงบประมาณไว้ ๒,๘๑๔,๐๔๐.๐๐ บาท รายละเอียด 
    รองปลัดฯ                         ตามเอกสารใน(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ๒๕๖๔                                 
ประธานสภา                          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ  ถ้าไม่มีจะพิจารณากองช่าง 
                                         ต่อไปครับ 
นายนิคม  ช่างเกวียน              ๓.กองช่าง  ต้ังงบประมาณไว้ ๔,๖๑๙,๘๒๐.๐๐ บาท รายละเอียด 
    รองปลัดฯ                         ตามเอกสารใน(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ๒๕๖๔                                 
ประธานสภา                          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ  ถ้าไม่มีจะพิจารณากองการศึกษา  
                                          ศาสนาและวัฒนธรรม  ต่อไปครับ 
นายนิคม  ช่างเกวียน              ๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ต้ังงบประมาณไว้  
     รองปลัดฯ                         ๗,๔๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารใน(ร่าง) ข้อบัญญัติ 
                                         งบประมาณ รายจ่าย ๒๕๖๔                                 
ประธานสภา                          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ  ถ้าไม่มีจะพิจารณากองสวัสดิการ 
                                         และสังคม  ต่อไปครับ 
นายนิคม  ช่างเกวียน              ๕.กองสวัสดิการและสังคม  ต้ังงบประมาณไว้  
     รองปลัดฯ                         ๑,๒๗๐,๓๔๕.๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารใน(ร่าง) ข้อบัญญัติ 
                                         งบประมาณ รายจ่าย ๒๕๖๔                                 
ประธานสภา                          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ  ถ้าไม่มีจะพิจารณาส่วน 
                                        แผนงานงบกลาง ต่อไปครับ  
 สว่นแผนงานงบกลาง ต้ังงบประมาณต้ังไว ้
                                       ท้ังส้ิน ๑๒,๕๓๕,๒๐๐  บาท  รายละเอียดตามเอกสารใน(ร่าง) ข้อบัญญัติ 
                                       งบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ 
ประธานสภา                        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอ 
                                        สรุปประเด็น (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ เพื่อประกอบการพิจารณาหากมีสมาชิกมายื่น    
                                        แปรญัตติไว้ดังนี ้
                                        ๑.ให้ทุกท่านดูในบัญชีรายจ่ายแต่ละหมวดพร้อมรายละเอียดประกอบ 
                                        ๒.ในสรุปภาพรวมทุกส่วน 
                                        ๓.ดูในร่างข้อบัญญัติฯปี ๒๕๖๔ เป็นหลัก 
                                        นอกจากนี้ให้สมาชิกพิจารณาโดยเห็นผลประโยชน์ของประชาชนและ 
                                        อยูใ่นอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีกระท าได้ 
                                        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมว่า   
                                        สมาชิกท่านใดเห็นชอบวาระรับหลักการของ(ร่าง) ข้อบัญญัติ 
                                        งบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  ท่านใดเห็นชอบ 
                                        ขอใหย้กมือครับ 
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มติท่ีประชุม    :  เห็นชอบ         ๒๒   เสียง   
  ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 

    งดออกเสียง  ๑          เสียง 
                                            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
ประธานสภา                          สรุปท่ีประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔     
                                         ในวาระท่ี ๑ ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการสภากรรมการเป็น  
                                         กรรมการแปรญัตติ  เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                         รายจ่าย  ๒๕๖๔ อย่างละเอียดและรับค าร้องยื่นแปรญัตติของสมาชิก 
                                         และพิจารณาค าร้องนั้นๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น โดยท่ี  
                                         ประชุมเลือกได้ต้ังแต่ ๓  คนแต่ไม่เกิน ๗ คน  โดยให้ท่ีประชุมสภาเป็น 
                                         ผู้เสนอว่าจะเอากี่คน  เมื่อได้จ านวนกรรมการแล้วก็จะมาเลือกทีละ 
                                         ต าแหน่งจากสมาชิกสภาต่อไป  เชิญท่ีประชุมเสนอครับ 
นางอนงค์    ค าสิงห์นอก            ส อบต. หมู่ท่ี ๕  เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการ 
                                         แปรญัตติ จ านวน  ๕  คน  ผู้รับรอง 

            ๑.นางณัฐชา  โพยนอก  
          ๒.นายอภิชาติ  จัดไธสง  
          ๓.นางมณีรัตน์  ทิพย์คูนอก  

ประธานสภา                      ผู้รับรองครบถูกต้อง  ตามระเบียบการเสนอช่ือ  มีท่านใดจะเสนอช่ือ 
                                     เพิ่มเติมครับ 

      เมื่อไม่มีผมจะขอมติสภารับรองต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มี           
      คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คนตามท่ีเสนอขอให้ยกมือครับ 

                                     เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายผมขอมต ิ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม    :  เห็นชอบ         ๒๒   เสียง   

  ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
    งดออกเสียง  ๑          เสียง 

                                            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
ประธานสภา                      ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกผู้ท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติ  โดย 
                                     เสนอท่ีละต าแหน่ง 
นางทองจันทร์  บุญศิริ            ส อบต. หมู่ท่ี ๑๒  เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอเสนอ นางช่ืนฤทัย  พลดอน           
                                     เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๑ 
                                       ผู้รับรอง  นางบัวชี  จันทจร   ส อบต.หมู่ท่ี ๑๐ 
                                                   นายจ าลอง  ปุน่สีดา ส อบต.หมู่ท่ี ๖ 
ประธานสภา                      ผู้รับรองครบถูกต้อง  ตามระเบียบการเสนอช่ือ   มีท่านใดจะเสนอช่ือ 
                                     เพิ่มเติมครับ 
ประธานสภา                      เมื่อไม่มีผมจะขอมติสภารับรองต่อไป  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามช่ือท่ี 
                                     เสนอขอให้ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม    :  เห็นชอบ         ๒๒   เสียง   

  ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
    งดออกเสียง  ๑          เสียง 

                                            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
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ประธานสภา                     เชิญท่ีประชุมเสนอช่ือต่อไปครับ 
นายอุลัย   โพยนอก            ส อบต. หมู่ท่ี ๑๐ เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายอภิสิทธิ์  นนตานอก  
                                    เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๒            
                                     ผู้รับรอง  นางสายหยุด สียางนอก    ส อบต.หมู่ท่ี ๑๓ 
                                                 นายประวิทย์  จ านงนอก    ส อบต.หมู่ท่ี ๗ 
ประธานสภา                      ผู้รับรองครบถูกต้อง  ตามระเบียบการเสนอช่ือ   มีท่านใดจะเสนอช่ือ 
                                     เพิ่มเติมครับ 
ประธานสภา                      เมื่อไม่มีผมจะขอมติสภารับรองต่อไป  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามช่ือท่ี 
                                     เสนอขอให้ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม    :  เห็นชอบ         ๒๒   เสียง   

  ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
    งดออกเสียง  ๑          เสียง 

                                            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
                               
ประธานสภา                      เชิญท่ีประชุมเสนอช่ือต่อไปครับ 
นายพันธุ์ศักดิ์  โพยนอก        ส อบต. หมู่ท่ี  ๔ เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายสุรศักดิ์  เทศไธสง  
                                    เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๓            
                                     ผู้รับรอง         นางมณีรัตน์  ทิพย์คูนอก     ส อบต.หมู่ท่ี ๒                                                        
                                                        นางบุญเกิด   จางนอก   ส อบต.หมูท่ี่ ๑๑ 
ประธานสภา                      ผู้รับรองครบถูกต้อง  ตามระเบียบการเสนอช่ือ   มีท่านใดจะเสนอช่ือ 
                                     เพิ่มเติมครับ 
ประธานสภา                      เมื่อไม่มีผมจะขอมติสภารับรองต่อไป  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามช่ือท่ี 
                                     เสนอขอให้ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม    :  เห็นชอบ         ๒๒   เสียง   

  ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
    งดออกเสียง  ๑          เสียง 

                                            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
ประธานสภา                      เชิญท่ีประชุมเสนอช่ือต่อไปครับ 
นางบัวชี  จันทจร                ส อบต. หมู่ท่ี ๑๐ เรยีนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นางณัฐชา  โพยนอก                             
                                     เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๔            
                                     ผู้รับรอง  นางทองจันทร์  บุญศิริ        ส อบต.หมู่ท่ี ๑๒ 
                                                 นางสายหยุด   นนตานอก    ส อบต.หมู่ท่ี ๑๓ 
ประธานสภา                      ผู้รับรองครบถูกต้อง  ตามระเบียบการเสนอช่ือ   มีท่านใดจะเสนอช่ือ 
                                     เพิ่มเติมครับ 
ประธานสภา                      เมื่อไม่มีผมจะขอมติสภารับรองต่อไป  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามช่ือท่ี 
                                     เสนอขอให้ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม    :  เห็นชอบ         ๒๒   เสียง   

  ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
    งดออกเสียง  ๑          เสียง 

                                            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 



๑๐ 

 

 

ประธานสภา                     เชิญท่ีประชุมเสนอช่ือต่อไปครับ 
นางสมชิต  เรียงไธสง          ส อบต. หมู่ท่ี ๕ เรียนท่านประธานสภา ดิฉนัขอเสนอ นางสายหยุด สียางนอก   
                                   เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๕            
                                     ผู้รับรอง  นายจ าลอง  ปุ่นสีดา     ส อบต.หมู่ท่ี ๖ 
                                                 นางอนงค์  ค าสิงห์นอก  ส อบต.หมู่ท่ี ๕ 
ประธานสภา                      ผู้รับรองครบถูกต้อง  ตามระเบียบการเสนอช่ือ   มีท่านใดจะเสนอช่ือ 
                                     เพิ่มเติมครับ 
 
ประธานสภา                      เมื่อไม่มีผมจะขอมติสภารับรองต่อไป  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามช่ือท่ี 
                                     เสนอขอให้ยกมือครับ 
มติท่ีประชุม    :  เห็นชอบ         ๒๒   เสียง   

  ไม่เห็นชอบ  ๐   เสียง 
    งดออกเสียง  ๑          เสียง 

                                            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
ประธานสภา                   สรุปคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 
                                   ๑.นางช่ืนฤทัย  พลดอน  กรรมการแปรญัตติ 
                                   ๒.นายอภิสิทธิ์  นนตานอก  กรรมการแปรญัตติ 
                                   ๓.นายสุรศักดิ์  เทศไธสง  กรรมการแปรญัตติ 
                                   ๔.นางณัฐชา  โพยนอก   กรรมการแปรญัตติ 
                                   ๕.นางสายหยุด สียางนอก  กรรมการแปรญัตติ 
 มติท่ีประชุม   :  รับทราบ 
 
ประธานสภา                   ผมขอมอบหมายงานและแจ้งสมาชิกสภาดังนี้ เนื่องจากห้วงระยะเวลาแปร 
                                  ญัตติระเบียบก าหนดระยะเวลา ๒๔  ช่ัวโมง จึงก าหนดให้ วันท่ี ๖ – ๑๑                                  
                                  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ดังนี้ วันท่ี   ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐  –  ๑๖.๓๐  น. 
                                                               วันท่ี  ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐  –  ๑๖.๓๐  น. 
                                                               วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐  –  ๑๖.๓๐  น. 
                                                               วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๓.๓๐  น. 
                                  เป็นวันยื่นค าร้องแปรญัตติของสมาชิก  ผู้บริหาร  วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓   
                                  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เป็นวันประชุม 
                                  พิจารณาค าร้องแปรญัตติของสมาชิก ผู้บริหาร และให้กรรมการแปรญัตติส่งคืน  
                                  (ร่าง)ข้อบญัญัติฯ ในวันท่ี ๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  ตามระเบียบฯข้อ ๕๐ ก าหนด 
                                  ประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่ประธานสภาฯส่งร่าง และนัดประชุมสภา   
                                  อีกครั้งในวันท่ี ๑๓  สิงหาคมเพื่อประชุมในวาระ ๒วาระ ๓ หากมีการเปล่ียนแปลง   
                                  จะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบอกีครั้งในกรณีเล่ือนวันประชุมสภา 
มติท่ีประชุม                    :  รับทราบ                                 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖           เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภา                  ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆมีสมาชิกท่านใดจะเสนอบ้างเชิญครับ 
นายก อบต.                   เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่านต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีรับ 
                                 หลักการและประชุมไปได้ด้วยดี  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา                  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
                                 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พรบรมราชินีนาถ   
                                 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓  ประกอบด้วยพิธี 
   ๑.พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพรราชกุศล เวลา ๐๗.๐๐ น. 
   ณ บริเวณหอประชุมอ าเภอประทาย 
   ๒.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง+ 

พานพุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หอประชุมอ าเภอประทาย 

                                   ตามก าหนนัดประชุมสภาวันท่ี ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๓๐  น.                         
                                 เพื่อพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔  ขอบคุณสมาชิก 
                                 ทุกท่าน  ปิดประชุมครับ              
   ปิดการประชุม  เวลา     ๑๓.๒๐  นาฬิกา 
              

ลงช่ือ          บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                          (นางบัวพันธ์  ค าสิงหน์อก) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
 

ลงช่ือ        ทองอาน     นนตานอก      ผู้รับรองรายการประชุม 
                          (นายทองอาน  นนตานอก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 
ลงช่ือ       อภิสิทธิ์     นนตานอก    กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 

                       (นายอภิสิทธิ์     นนตานอก) 
               กรรมการตรวจสอบการประชุม 

 
ลงช่ือ          ช่ืนฤทัย  พลดอน     กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 

                         (นางช่ืนฤทัย  พลดอน) 
               กรรมการตรวจสอบการประชุม 

 
ลงช่ือ      อุลัย     โพยนอก          กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 

                                (นายอุลัย     โพยนอก) 
           กรรมการตรวจสอบการประชุม 

 
 
 
 



๑๒ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      


