
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่   ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

************************ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 

 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม 
นายนิคม      ยันกระโทก 
นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง 
นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี 
นายสุบิน    วะโรง 
นายนุศาสตร์  สุดชนะ 
นางสาวพิมพร  ค าโส 
นายสร้อย     เสาะด้น 
นางปลิว  สุพรรณ 
นายบุญกอง  อนุมาตย์ 
นางจิตดานันย์  เครือวงษ์ 
นายไก่       ป้องโสม 
นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม 
นายอ านาจ  มาศส าโรง 

ประธานสภา อบต.ไทรทอง 
รองประธานสภา อบต.ไทรทอง 
เลขานุการสภา อบต.ไทรทอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๗ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

  

นางบุญถม   ยางสา 
นายภาคภูมิ  ค ายอด 
นายมานะ  ยางสามัญ 
นายพุฒิพงศ ์ สมบูรณ์พงษ์ 
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา 
นายสมนึก  ดุมภา 
นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ 
นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี 
นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม 
นางสาวสุขกาย  พรหมกสิกร 
นางสาวอภิญญา  ภูตน 
นางสาวอรัญญา  ฤทธิ์มังกร 
นางสังเวียน  สุดามาส 

นายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
เลขานุการนายก อบต.ไทรทอง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 

 

นางสาวชนิดา  กิ้มสุวรรณ 
นางสาวจินดารัตน์  แก้วเกต 
นางสาวอรทัย  ไขยวงค์ 
นางสาวนิตยา  ศรีอินเขียว 
นางสาวฐิติกานต์  ขุนสระน้อย 
นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วค าปอด 
นางสาวพิมพิลาวรรณ  กุลมงคล 

พนักงานจ้างเหมา  (กองการศึกษา) 
พนักงานจ้างเหมา  (ส านักปลัด) 
พนักงานจ้างเหมา  (กองคลัง) 
พนักงานจ้างเหมา (กองคลัง) 
พนักงานจ้างเหมา  (กองคลัง) 
พนักงานจ้างเหมา  (กองช่าง) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. 
 

นางมรกต  ศิริภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๔ ลากิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  สมาชิกฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณ
เชิญสมาชิกฯ  เข้าประจ าที่และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ไดก้ล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - เนื่องด้วยนางมรกต  ศิริภัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 4      
ประธานสภา อบต. มีความจ าเป็นต้องพาสามีไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี  จึงไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒  
                               วันที่  ๑๓   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภา อบต. ที่แล้วตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงขอให้ทุกท่าน

ได้อ่านและพิจารณารายงานการประชุม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี ขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองพิจารณาว่าจะรับรองรายงานการประชุมฯ  
ครั้งที่แล้วหรือไม่  หากรับรองโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๒  เสียง   
   - ไม่รับรอง  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ ญัตติเรื่อง  การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. 256๕  วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม -ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายสร้อย  เสาะด้น - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานคณะกรรมการฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ แล้วเมื่อวันที่ 1๓  สิงหาคม 256๔  และได้

ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ โดยก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  ภายในห้วงก าหนดระยะเวลายื่นแปร
ญัตติฯ  ระหว่างวันที่  1๔ – 1๖  สิ งหาคม  256๔  เวลา 08.30 – 16.30 น.              
ณ  ห้องท างานประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดยื่นแปร
ญัตติหรือแก้ไขแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้ประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕ แล้ว มีมติให้คงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ 

นายจ านงค ์ โล่ห์แจ่ม ในวาระท่ี  ๒  (วาระแปรญัตติ)  ไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดยื่นเสนอการแปรญัตติฯ  จึงขอความ 
ประธานสภา อบต. เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไว้ตาม

ร่างเดิม  หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   
 - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ๓.๒ ญัตติเรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
        วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 (ด าเนินการประชุมพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕๒  “การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติว่าจะให้
ตราข้อบัญญัติหรือไม่”) 

นายจ านงค ์ โล่ห์แจ่ม - เมื่อที่ประชุมผ่านในวาระท่ี  ๒  แล้ว  จึงขอเข้าสู่วาระท่ี  ๓  (วาระให้ความเห็นชอบให้ 
ประธานสภา อบต. ตราข้อบัญญัติฯ)  จึงขอถามความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
                                                  
                                                    (ลงชื่อ)      นันทิยา  บุญชาเรียง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                                                  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
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____________________________________________________________________________________ 
“คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ผลปรากฏว่า 
  เลขานุการสภาฯ  จัดท ารายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน” 
 
                                                                   (ลงชื่อ)        สุบิน  วะโรง   ประธานกรรมการ 
                                                                                (นายสุบิน  วะโรง) 
                                                                   (ลงชื่อ)        ไก่  ป้องโสม   กรรมการ 
                                                                                (นายไก่  ป้องโสม) 
                                                                 (ลงชื่อ)        ปลิว  สุพรรณ   กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                               (นางปลิว  สุพรรณ) 
___________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้รับรองแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 
                                                       (ลงชื่อ)        จ านงค์  โล่ห์แจ่ม    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                    (นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 


