
๑ 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   คร้ังที ่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  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 าดับที่ 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 ครั้งท่ี ๒ วันท่ี  ๑๓   สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑      เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                      
ประธาน                  วันนี้เป็นก าหนดวันท่ีประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                            พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อจากการประชุมคราวที่แล้ว  เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓           
 
   มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒       เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภา -   การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เนื่องจากสมัยการประชุมสมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ยังไม่เสร็จส้ินจึงยังไม่ขอมติ  

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
-   ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณา ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                              รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ ๒ ขั้นการแปรญัตติ 
๔.๑  รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ      
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภา การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี  ๒  ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะ ท่ีมีการแปร
ญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง



๔ 

 

 

มติเป็นอย่างอื่น    ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเหน็ด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปล่ียนแปลงมติอีก 
กระผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดไทร  

ประธานแปรญัตติ ในการปฏิบัติหน้าท่ีรับค าแปรญัตติ ระหว่าวันท่ี 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. 

คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมฯเมื่อวันท่ี ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว จึงเสนอรายงานต่อประธานสภาให้มีมติคงร่างเดิมและด าเนินการในวาระท่ี ๒,
วาระท่ี ๓ ต่อไป 

ประธานสภา เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอให้พิจารณาลงมติว่าจะ เห็นชอบข้อเสนอของ
คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ  
ท่ีประชุม :  เห็นชอบ  ๒๒   เสียง    

                                              ไม่เห็นชอบ              ๐   เสียง 
                งดออกเสียง               ๑        เสียง 
                                               ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
ประธานสภา ต่อไปการพิจารณาวาระท่ี ๓  การลงมติ ผมขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระ

เห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบัญญัตินั้นจะไม่มีการอภิปราย  จึงขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกัน
พิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๔   หรือไม่  และ
ขอให้เลขานุการสภาฯ  นับคะแนนเสียง  ท่านใดเห็นชอบโปรด  ยกมือ 

 ท่ีประชุม :  เห็นชอบ  ๒๒   เสียง    
                                              ไม่เห็นชอบ             ๐   เสียง 
                งดออกเสียง              ๑         เสียง 
                                               ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก 
                                มติที่ประชุมสภาฯ  เป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองอื่นๆ                                 
ประธานฯ            -  การประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระแล้ว มีท่านใดมีข้อเสนอและซักถามอื่น 
(นายทองอาน  นนตานอก)    หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านในการเข้าร่วมประชุม   
มติท่ีประชุม                  : รับทราบ 
ปิดการประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  นาฬิกา  

 
 
ลงช่ือ          บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                          (นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
 

ลงช่ือ        ทองอาน     นนตานอก      ผู้รับรองรายการประชุม 
                          (นายทองอาน  นนตานอก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 
ลงช่ือ       อภิสิทธิ์     นนตานอก    กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 

                       (นายอภสิิทธิ์     นนตานอก) 
               กรรมการตรวจสอบการประชุม 

 
ลงช่ือ         ช่ืนฤทัย พลดอน     กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 

                       (นางช่ืนฤทัย  พลดอน) 
               กรรมการตรวจสอบการประชุม 

 
ลงช่ือ      อุลัย     โพยนอก          กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 

                                (นายอุลัย     โพยนอก) 
           กรรมการตรวจสอบการประชุม 
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