
๑ 

 

 

     รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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 นางสาวสุมาลัย    อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง สุมาลัย    อยู่สุข  
๙ นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พจณีย์  สุปฏิ  

๑๐ นายปรีชา  พิชพรม ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ปรีชา  พิชพรม  
๑๑ นายชัย  รุ่งเป้า ผู้ช่วย ผรส. หมู่ท่ี ๖ ชัย  รุ่งเป้า  
๑๒ นางส ารอง  มูลติปฐม ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๗ ส ารอง  มูลติปฐม  
๑๓ นายนริสรา  พลายงาม ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๙ นริสรา  พลายงาม  
๑๔ นายวุฒิพงษ์  โพยนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ วุฒิพงษ์  โพยนอก  
๑๕ นางอุไรวรรณ  หมัดแม่น ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  หมัดแม่น  
๑๖ นายนาวา  นนตานอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๑๓ นาวา  นนตานอก  
๑๗  นายเกรียงไกร  นิลกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๑ เกรียงไกร  นิลกลาง  
๑๘ นายธีรวุฒ  จันทจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๑๐ ธีรวุฒ  จันทจร  
๑๙ นายอุเทน  จันทีนอก ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๕ อุเทน  จันทีนอก  
๒๐ นางทองหยุ่น  สารเอก ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๒ ทองหยุ่น  สารเอก  
๒๑ นายธนวัฒน์  เสริมนอก ผู้ช่วย ผรส. หมู่ท่ี ๓ ธนวัฒน์  เสริมนอก  
๒๒ นายวศิน  ช่างทอง ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๑ วศิน  ช่างทอง  
๒๓ นางร่วม  จันต ารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๘ ร่วม  จันต ารา  
๒๔ นางสุนิสา  เรืองมนตรี ครู สุนิสา  เรืองมนตรี  
๒๕ นางเสริมสวย  แววไธสง ครู เสริมสวย  แววไธสง  
๒๖ นายสมพร  นนตานอก ผู้ช่วย เจ้านักงานสาธารณสุข สมพร  นนตานอก  
๒๗ นางฉวีวรรณ  ประทุมเมศ ครู ฉวีวรรณ  ประทุมเมศ  
๒๘ นางสาวเบญจมาศ ทศราช เจ้านักงานธุรการช านาญงาน เบญจมาศ ทศราช  
๒๙ นางสัมฤทธิ์  งามตรง  ครู สัมฤทธิ์  งามตรง  

 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

                    -เมื่อท่ีประชุมพร้อมนายทองอาน  นนตานอก  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและเข้า   
                     สู่ระเบียบรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายทองอาน  นนตานอก) บริหารส่วนต าบลทุกท่านและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 



๓ 

 

 

                                ตลาดไทรได้ออกพื้นท่ีส ารวจท่ีดินรายแปลง(ภ.บ.ท.๕) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นไปด้วย 
                                ความเรียบร้อย กระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีและท่านสมาชิกสภาทุกหมู่ละผู้น าชุมชน 
                                ด้วยครับท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ      
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่แล้ว  เม่ือวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๒ เสียง 

:  ไม่รับรอง    ๐ เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑  เสียง  

  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองที่เสนอใหม่  
๕.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ประธานฯ                    ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการตาม 
(นายทองอาน  นนตานอก)  ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นและท่ีประชุมได้      
                                พิจารณา   จึงได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔  และสมัยแรก       
                                ประจ าปี ๒๕๖๕  ดังนี้ 
                                สมัยท่ี ๑/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๒/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   มิถุนายน    ๒๕๖๔  ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๓/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   สิงหาคม    ๒๕๖๔   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๔/๒๕๖๔    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   ธันวาคม    ๒๕๖๔   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                และสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๕ สมัยแรก  ระหว่างวันท่ี  ๑-๑๕   กุมภาพันธ์     
                                ๒๕๖๕  ก าหนด  ๑๕  วัน   
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒๒   เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง  ๑   เสียง  

  ท่ีประชุม  เห็นชอบ 
๕.๒ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายนิคม  ช่างเกวียน      เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
รองปลัด อบต.              คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
                                รายจ่ายประจ าป ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี ๔ 



๔ 

 

 

                               ๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    งบลงทุน   
                                หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการ/รายการ      
                                ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑  งบประมาณอนุมัติ   
                                ๒๒,๐๐๐  บาท   
                                 ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
                                ข้อความเดิม  คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี ๑ จ านวน  ๑ เครื่อง (จอขนาดไม่    
                                น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี ๑  
                                จ านวน  ๑  เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
                             -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน(๔)หลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย มี    
                               หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา    
                               พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz 
                             -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                               ๑. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า       
                               ๒ GB หรือ 

๒.มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบGraphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
๓.มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 
TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Bese-T 
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  Contrast  Ratio ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว    จ านวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพแบบ LED  หรือดีกว่า 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746  ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์
2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061ลงวันท่ี 29 มีนาคม 
2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 หน้าท่ี 
126 ล าดับท่ี 28   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์–งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(รหสั 
00232) 
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ข้อความใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน(ประเภทวิชาการ)  จ านวน ๑ ตัว 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงานประมาณผล  ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก (4 core) จ านวน  1 หน่วย 
โดยมี 
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memoryรวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อย 
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า  10 แกน หรือ 
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่ 
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยี 
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB จ านวน  1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ  HDMI หรือ  VGA จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T     
หรือดีกว่า   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                               - สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetoothหน่วย       
                                ความจ าหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 
                                
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   

มติท่ีประชุม : อนุมัติ  ๒๒   เสียง 
     ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
   งดออกเสียง   ๑   เสียง 
ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖         เร่ืองอื่นๆ  
ประธานฯ            ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้ประชุมมาเป็นเวลาอัน 
(นายทองอาน  นนตานอก)สมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ    
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   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือชี้แจงเรื่องใดแล้ว  ขอปิดการประชุมสภา 
เลิกประชุม      เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

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

 
ลงช่ือ        ทองอาน     นนตานอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (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 
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