
๑ 

 

 

     รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๖๓  

วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
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 นายนิคม  ช่างเกวียน รองปลัดอบต.ตลาดไทร นิคม  ช่างเกวียน  
๕ นายพิรมย์  ไทยนอก ผู้อ านวยการกองช่าง พิรมย์  ไทยนอก  
๖ นางอรัญญา  โพยนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อรัญญา  โพยนอก  
๗ นางสาวประสาร  มะลิรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ประสาร  มะลิรัมย์  
๘ นางอารีย์  สมนอก หัวหน้าส านักปลัด อารีย์  สมนอก  
๙ นางสาวสุมาลัย    อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง สุมาลัย    อยู่สุข  

๑๐ นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พจณีย์  สุปฏิ  
๑๑ นายณรงค์  ทุยไธสง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ณรงค์  ทุยไธสง   
๑๒ นางกัญญารัก   นนตีนอก ผู้ช่วย ก านันต าบลตลาดไทร กัญญารัก   นนตีนอก  
๑๓ นายขวัญประชา  จันทีนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๗ ขวัญประชา  จันทีนอก  
๑๔ นายชวลิต  ปุไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๙ ชวลิต  ปุไธสง  
๑๕ นายวุฒิพงษ์  โพยนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ วุฒิพงษ์  โพยนอก  
๑๖ นางอุไรวรรณ  หมัดแม่น ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  หมัดแม่น  

      
ผู้ไม่เข้าประชุม 
   -นางอทิตยา  ค าสิงห์นอก     เลขานุการนายกอบต.ตลาดไทร 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

                    -เมื่อท่ีประชุมพร้อมนายทองอาน  นนตานอก  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและเข้า   
                     สู่ระเบียบรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายทองอาน  นนตานอก) บริหารส่วนต าบลทุกท่านและผู้เข้าประชุมทุกท่าน  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               ตลาดไทร  ได้ก าหนดประชุมวิสามัย เร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนต าบล  
                               ตลาดไทร ซึ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ได้ปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาและแนวทาง   
                               ความเดือดร้อน  ตามท่ีแต่ลหมู่บ้านได้ส่งข้อมูลมา โครงการเร่งด่วนเสนอต่อผู้บริหารในการ 
                               พัฒนาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน   ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีท่านเสนอ 
                               โครงการเร่งด่วนความเดือดร้อนของประชาชนต าบลตลาดไทรเสนอต่อท่านนายกและคณ 
                               ผู้บริหารพิจารณาโครงการเพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนาเร่งด่วนในการใช้งบประมาณ และ 
                               ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯท่ีให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมมากครับ  
                               ตามสโลแกนท่ีสภาฯต้ังไว้ ผู้น าดีมีคุณธรรมน าพาความเจริญประเมินการท างาน ประสาน 
                               ข้อมูล พูดง่ายใช้คล่อง    
                                 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 



๓ 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่แล้ว  เม่ือวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๒ เสียง 

:  ไม่รับรอง    ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองที่เสนอใหม่  
๕.๑ ขอจ่ายขาดเงินสะสม      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๙๑๐,๐๐๐ บาท                        

ประธานสภา                เรียนท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรและผู้เข้าร่วม 
                               ประชุมทุกท่าน 

๕.๑  ขอจ่ายขาดเงินสะสม      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     ๙๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านตลาดไทร หมู่ท่ี ๖ จ านวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเอราวัณ  หมู่ท่ี ๑๓จ านวนเงิน   ๗๐,๐๐๐  บาท 

๓.โครงการขุดลอกสระหนองบัว  หมูท่ี่ ๑    จ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
๔.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี ๕-๗    จ านวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐  บาท 

    ๕.๒  ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
     ๑.โครงการก่อสร้างอาคารลานย่าโม  หมู่ท่ี ๖    จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บส่ิงปฏิกูล     จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

๓.โครงการปรับปรุงศูนย์เด็กบ้านดอนอีลุ่ม       จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
                              ผมขอเชิญท่านนายกช้ีแจงครับ 
นายก อบต.      เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
                     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรคณะผู้บริหารได้เสนอร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าป  พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งได้ด าเนินการตามข้ันตอนในการจัดท างบประมาณ
นั้น โดยงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน ๔๑,๑๗๖,๕๓๐.๐๐  บาท  ดังนี้ 

  ด้านบริหารท่ัวไป 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป    ๑๒,๒๘๐,๔๖๕ 
   แผนงานการการรักษาความสงบภายใน        ๑๔๑,๐๐๐ 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา    ๖,๙๙๔,๖๐๐ 
   แผนงานสาธารณสุข    ๒,๘๑๐,๐๐๐ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์    ๑,๑๓๐,๓๔๕ 

แผนงานเคหะและชุมชน    ๒,๑๑๙,๙๒๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              ๑๔๐,๐๐๐ 



๔ 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ    ๔๓๕,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
แผนงานการเกษตร         ๙๐,๐๐๐ 

 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

   แผนงานงบกลาง     ๑๒,๕๓๕,๒๐๐ 
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น   ๔๑,๑๗๖,๕๓๐ 
บัดนี้ นายอ าเภอประทายได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรได้

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  หลักของการบริหารในการท่ี
ผมเป็นผู้บริหารมาทุกๆป ทุก ๆ ส่วนมีงบประมาณน้อยเนื่องจาก รายได้รับจริงๆ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งขาดไป  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  จึงเป็นข้อปัญหาท่ีมันเกิดขึ้น ผมได้ปรึกษากับสภาฯถึงความ
เดือดร้อนของมีน้องประชาชนต าบลตลาดไทร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทาง ไฟฟ้าส่องสว่าง       
หอกระจายข่าวหรือ ส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหรือ
ผู้น าชุมชนท าหนังสือรายงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต าบลตลาดไทร  เสนอต่อผู้บริหารและ
ผู้บริหารมอบหมายให้กองช่างด าเนินการส ารวจโครงการแต่ละหมู่บ้านท่ีประชาชนมีความเดือดร้อน
ท้ังส้ินแต่งบประมาณท่ีเราต้ังไว้ไม่เพียงพอ 

ส่ิงท่ีเสนอต่อสภาฯแห่งนี้การขอจ่ายขาดเงินสะสมสถานะการคลังของอบต.ตลาดไทร       
มีจ านวนเงินท้ังส้ิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในเงินจ านวนนี้จะต้องกันเงนิเอาไว้ส าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายใน
แต่ละส่วน ค่าน้ า  ค่าไฟและจ่ายเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ท่ีจะต้องกันเงินไว้  ๓ เดือน   

ขอจ่ายขาดเงินสะสม      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     ๙๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
   ๑.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านตลาดไทร หมู่ท่ี ๖ จ านวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเอราวัณ  หมู่ท่ี ๑๓จ านวนเงิน   ๗๐,๐๐๐  บาท 

๓.โครงการขุดลอกสระหนองบัว  หมู่ท่ี ๑    จ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
๔.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี ๕-๗    จ านวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐  บาท 
 

ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
    งดออกเสียง   ๑   เสียง 
 
๕.๒  ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

     ๑.โครงการก่อสร้างอาคารลานย่าโม  หมู่ท่ี ๖    จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บส่ิงปฏิกูล     จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

๓.โครงการปรับปรุงศูนย์เด็กบ้านดอนอีลุ่ม       จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 

 
 



๕ 

 

 

นายก อบต.      เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
                     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอกันเงินเบิกเหล่ือมป  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     
                     ๔๕๐,๐๐๐ บาท  ดังนี ้
                     ๑.โครงการก่อสร้างอาคารลานย่าโม  หมู่ท่ี ๖    จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
                     ๒.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บส่ิงปฏิกูล     จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
                     ๓.โครงการปรับปรุงศูนย์เด็กบ้านดอนอีลุ่ม                จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
    งดออกเสียง   ๑   เสียง    

๕.๓  พิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ 
นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง  เรียนท่านประธานสภา   ท่านสมาชิกทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามท่ี 
นายก อบต.        กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้ แผนพัฒนาจังหวัดมี ระยะ เวลาส่ีปีและการจัดท า   

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  และแก้ไขเพิ่มเติม     
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑          
จะใหน้ักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด เป็นรายยุทธศาสตร์ดังนี้ 

นางพจณีย์ สุปฏิ  - ช้ีแจงรายละเอียด(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑  โดยมี  
  นักวิเคราะห์ฯ  รายละเอียด ดังนี้        

 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

    จ านวน  ๒๗ โครงการ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

จ านวน  ๒๗ โครงการ 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

จ านวน  ๗ โครงการ 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

จ านวน  ๑๕ โครงการ 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

จ านวน  ๑๑ โครงการ 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

จ านวน  ๕๓ โครงการ 
 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และ    กีฬา 
จ านวน  ๙ โครงการ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
จ านวน  ๑๖ โครงการ 



๖ 

 

 

๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จ านวน  ๑๖ โครงการ 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
จ านวน  ๖ โครงการ 

รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น ๑๗๗  โครงการ 
 

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

:  ไม่เห็นชอบ   ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖         เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ            ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้ประชุมมาเป็นเวลาอัน 
(นายทองอาน  นนตานอก)สมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ   เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรmทุกท่าน 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรได้ก าหนดจัดงานกฐินสามัคคีต าบลตลาดไทร   
ประจ าป  ๒๕๖๓  ขึ้นในวันท่ี ๒๙ - ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองเรือ        
หมู่ท่ี ๘  ต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสมทบท านุบ ารุงวัด    
บ้านหนองเรือ ซึ่งถอืเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานหลายป  
ผมขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 
ด้วยครับ  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) 



๗ 

 

 

         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
 

ลงช่ือ      ช่ืนฤทัย   พลดอน                 กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นางช่ืนฤทัย  พลดอน) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
 
ลงช่ือ      อุลัย     โพยนอก                   กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอุลัย     โพยนอก) 
     กรรมการตรวจสอบการประชุม 
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