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     รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  

วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

……………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม 

 
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 เลขานุการฯนายก อบต.ตลาดไทร อทิตยา  ค าสิงห์นอก  
๕ นายนิคม  ช่างเกวียน รองปลัดอบต.ตลาดไทร นิคม  ช่างเกวียน  
๖ นายพิรมย์  ไทยนอก ผู้อ านวยการกองช่าง พิรมย์  ไทยนอก  

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมู่ที ่ ต าแหน่ง 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 ,, อุลัย  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 

 

 

๗ นางอรัญญา  โพยนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อรัญญา  โพยนอก  
๘ นางสาวประสาร  มะลิรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ประสาร  มะลิรัมย์  
๙ นางสาวสุมาลัย    อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง สุมาลัย    อยู่สุข  

๑๐ นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พจณีย์  สุปฏิ  
๑๑ นายปรีชา  พิชพรม ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ปรีชา  พิชพรม  
๑๒ นางสาวอุไร ไชยโครต ผช.พัสดุ อุไร ไชยโครต  
๑๓ นายขวัญประชา  จันทีนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๗ ขวัญประชา  จันทีนอก  
๑๔ นายชวลิต  ปุไธสง ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๘ ชวลิต  ปุไธสง  
๑๕ นายณรงค์  ทุยไธสง ผู้ใหญบ้่านหมู่ท่ี ๒ ณรงค์  ทุยไธสง  
๑๖ นางอุไรวรรณ  หมัดแม่น ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  หมัดแม่น  
๑๗  นายนาวา  นนตานอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๑๓ นาวา  นนตานอก  
๑๘ นายสุรศักดิ์  สียางนอก ก านันต าบลตลาดไทร สุรศักดิ์  สียางนอก  
๑๙ นางสาวเบญจมาศ ทศราช เจ้านักงานธุรการช านาญงาน เบญจมาศ ทศราช  
๒๐ นางสุธิชา  ชิดเช้ือ นักทรัพยากรบุคคล สุธิชา  ชิดเช้ือ  
๒๑ จอ.เอกชัย  ดีเดิม เจ้าพนักงานป้องกันฯ เอกชัย  ดีเดิม  
๒๒ นายประมวล  โพยนอก ผช.นักวิชาการเกษตร ประมวล  โพยนอก  
๒๓ จ.ส.อ.ภาณุวัฒน์ มาระศร ี เจ้าพนักงานธุรการ ภาณุวัฒน์ มารศรี  
๒๔ นายสมพร  นนตานอก ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข สมพร  นนตานอก  
๒๕ น.ส.พรรณทิพา ปิดตาระเก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ พรรณทิพา ปิดตาระเก  
๒๖ น.ส.ชลดา  สูญกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี ชลดา  สูญกลาง  
๒๗ นายสิทธิศาสตร์  หินโม นายช่างโยธา สิทธิศาสตร์  หินโม  
๒๘ น.ส.พรรณทิพา ปิดตาระเก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ พรรณทิพา ปิดตาระเก  
๒๙ น.ส.สถาพร  ด่านณรงค์ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ สถาพร  ด่านณรงค์  
๓๐ นางเปรมฤทัย  สียางนอก ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เปรมฤทัย  สียางนอก  
๓๑ นางสาวต่อกุล สียางนอก ผช.นักวชิาการเงินและบัญชี ต่อกุล สียางนอก  
๓๒ นายอภิสิทธิ์   จุดทะสิงห์ บัณฑิต อภิสิทธิ์   จุดทะสิงห์  
๓๓ นายวิริยะ  แดนไธสง บัณฑิต วิริยะ  แดนไธสง  
๓๔ นายกรรวี  ศรีจันทร์ ประชาชนท่ัวไป กรรวี  ศรีจันทร์  
๓๕ นายมงคล  พลเสน ประชาชนท่ัวไป มงคล  พลเสน  
๓๖ นายพีรดนย์  ค าสิงห์นอก บัณฑิต พีรดนย์  ค าสิงห์นอก  
๓๗ น.ส.บุษยมาส  ทุมทองหลาง บัณฑิต บุษยมาส ทุมทองหลาง  
๓๘ นายเกรียงไกร  นิลกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ เกรียงไกร  นิลกลาง  
๓๙ นายสุรพล  ห้อยไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๓ สุรพล  ห้อยไธสง  
๔๐ นายจ าเนียร  อุปโก พนักงานขับรถยนต์ จ าเนียร  อุปโก  
๔๑ นายสุวิต  แดนไธสง คนงานสูบน้ า สุวิต  แดนไธสง  
๔๒ นายเสนาะ  พรมวงษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๑ เสนาะ  พรมวงษา  
๔๓ นายเย็นยง  ค าสิงห์นอก ประชาชนท่ัวไป เย็นยง  ค าสิงห์นอก  

 
 



๓ 

 

 

 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

                    -เมื่อท่ีประชุมพร้อมนายทองอาน  นนตานอก  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและเข้า   
                     สู่ระเบียบรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายทองอาน  นนตานอก) บริหารส่วนต าบลทุกท่านและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             ตลาดไทร  ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 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  ครับ เชิญท่านนายกแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบครับ 

 นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
   นายก อบต..           คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งบประมาณเหล่ือจ่าย ปี ๒๕๖๔                            
                             ๑.โครงการขุดลอกสระหนองบัว  หมู่ท่ี  ๑  งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท   
                             ๒.โครงการขุดลอกหนองเรือ  หมู่ท่ี ๘  งบผประมาณ       ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
                             ๓.โครงการขุดลอกหนองปรือ  หมู่ท่ี ๗  งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
                             ๔.โครงการขุดลอกหนองชุมดิน  หมู่ท่ี ๑๐ งบประมาณ    ๒๕๐,๐๐๐  บาท   
                             ๕.โครงการขุดลอกหนองจาน  หมู่ท่ี ๑๒ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
                             ๖.โครงการขุดลอกหนองมน    หมู่ท่ี ๑๒ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
                             ๗.โครงการขุดลอกบุ่งใหญ่       หมู่ท่ี ๑๒ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๘.โครงการขุดขยายสระหนองอ้อ  หมู่ท่ี  ๓ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๙.โครงการขุดขยายสระโคกป่าช้า   หมู่ท่ี  ๕ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๐.โครงการขุดสระโคกหิน   หมู่ท่ี  ๑๓ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๑.โครงการขุดลอกสระละเลิงเกลือ  หมู่ท่ี  ๒ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๒.โครงการขุดลอกคลองวังยาง   หมู่ท่ี  ๒ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
                             ๑๓.โครงการขุดลอกสระหนองแวงบนหมู่ท่ี   ๕ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๔.โครงการขุดลอกขยายสระหนองไผ่หมู่ท่ี  ๖ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๕.โครงการขุดลอกสระหนองแสง     หมู่ท่ี  ๑๑ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๖.โครงการขุดลอกสระหนองกรด     หมู่ท่ี  ๑๑ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๗.โครงการขุดขยายสระโคกจิก        หมู่ท่ี   ๕ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๘.โครงการขุดลอกคลองอ้อ            หมู่ท่ี   ๒ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๑๙.โครงการขุดลอกคลองประดู่         หมู่ท่ี   ๔ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
                             ๒๐.โครงการขุดลอกสระหนองม่วง      หมู่ท่ี   ๒ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท    
                             ๒๑.โครงการขุดขยายสระหนองหญ้าปล้อง  หมู่ท่ี   ๗ งบประมาณ    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 



๔ 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่แล้ว  เม่ือวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๒ เสียง 

:  ไม่รับรอง    ๐ เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑  เสียง  

  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองที่เสนอใหม่  
๕.๑ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายนิคม  ช่างเกวียน      เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
รองปลัด อบต.              คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจ่าย                                    
                               ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
 กองการศึกษา 
                               ๑.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการ 
                               ท่องเท่ียว    งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 
                               กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน 
                               เรืออีโปง บ้านอีลุ่ม-ธรรมจักร  งบประมาณอนุมัติ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน 
                               ๑๕๐,๐๐๐  บาท   จ านวนเงินท่ีโอนลด  ๑๒๐,๐๐๐  บาท   งบประมาณหลังโอน 
                               ๓๐,๐๐๐  บาท    โอนเพิ่ม ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง  
                               พื้นฐาน   งบลงทุน  หมวดรายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิง 
                               สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลปู่ตาบ้านธรรมจักร   
                              หมูท่ี่ ๑๒  งบประมาณอนุมัติ  ๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน ๐  บาท   จ านวนเงินท่ีโอน  
                              เพิ่ม  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน   ๑๒๐,๐๐๐  บาท เนื่องจากตั้งเป็นรายการ 
                              ใหม่งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ                               
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   

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

  นายนิคม  ช่างเกวียน   ๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ 
  รองปลัด อบต.           ท่องเท่ียว    งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 



๕ 

 

 

                               กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดงานบวงสรวง 
                              ท้าวสุรนารี(ย่าโม)  งบประมาณอนุมัติ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน 
                               ๑๕๐,๐๐๐  บาท   จ านวนเงินท่ีโอนลด  ๑๒๐,๐๐๐  บาท   งบประมาณหลังโอน 
                               ๓๐,๐๐๐  บาท    โอนเพิ่ม ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง  
                               พื้นฐาน   งบลงทุน  หมวดรายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิง 
                               สาธารณูปโภค  โครงการปูกระเบ้ืองลานย่าโมบ้านตลาดไทร  หมูท่ี่ ๖  งบประมาณอนุมัติ   
                               ๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน ๐  บาท   จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม  ๑๒๐,๐๐๐  บาท   
                                งบประมาณหลังโอน   ๑๒๐,๐๐๐  บาท เนื่องจากตั้งเป็นรายการใหม่งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม ่
                               เพียงพอ 

 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   

(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม : อนุมัติ  ๒๒   เสียง 
     ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
   งดออกเสียง   ๑   เสียง 
ประชุม : รับทราบ 
 

นายนิคม  ช่างเกวียน   ๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  รองปลัด อบต.         งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 
                             กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
                             เนื่องในวันวิสาขบูชา  งบประมาณอนุมัติ  ๗๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน 
                               ๗๐,๐๐๐  บาท   จ านวนเงินท่ีโอนลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน 
                               ๑๐,๐๐๐  บาท    โอนเพิ่ม ๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง  
                               พื้นฐาน   งบลงทุน  หมวดรายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิง 
                               สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประทาย  หมู่ท่ี ๒ 
                               ไปบ้านหนองปรือ หมูท่ี ๗  งบประมาณอนุมัติ  ๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน ๐  บาท     
                               จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม  ๖๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน   ๖๐,๐๐๐  บาท เนื่องจากตั้ง 
                               เป็นรายการใหม่งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ 

 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   

(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม : อนุมัติ  ๒๒   เสียง 
     ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
   งดออกเสียง   ๑   เสียง 
ประชุม : รับทราบ 

นายนิคม  ช่างเกวียน   ๔.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย 
  รองปลัด อบต.         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ   
                              ๑,๔๓๐,๕๘๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน  ๖๘๙,๖๘๐  บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด   
                              ๗,๕๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน   ๖๘๒,๑๘๐  บาท  โอนเพิ่ม ๔.แผนงานบริหารงาน  
                              ท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย  



๖ 

 

 

                               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 
                               ถังหมึก(InkTank Printer)  งบประมาณอนุมัติ  ๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน ๐  บาท     
                               จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม  ๗,๕๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๗,๕๐๐บาท เนื่องจากตั้ง 
                               เป็นรายการใหม่งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ 
 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   

(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม : อนุมัติ  ๒๒   เสียง 
     ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
   งดออกเสียง   ๑   เสียง 
ประชุม : รับทราบ 
 

นายนิคม  ช่างเกวียน   ๔.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย 
  รองปลัด อบต.         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ   
                              ๑,๔๓๐,๕๘๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน  ๖๘๒,๑๘๐  บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด   
                             ๒๓,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน   ๖๕๙,๑๘๐  บาท  โอนเพิ่ม ๔.แผนงานบริหารงาน  
                              ท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย  
                               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    โครงการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In One งบประมาณ 
                              อนุมัติ  ๐ บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม  ๒๓,๐๐๐  บาทงบประมาณหลังโอน  ๒๓,๐๐๐  บาท      
                             เนื่องจากตั้ง เป็นรายการใหม่งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   

(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม : อนุมัติ  ๒๒   เสียง 
     ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
   งดออกเสียง   ๑   เสียง 
ประชุม : รับทราบ 
 

นายนิคม  ช่างเกวียน   ๕.แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย 
  รองปลัด อบต.         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ   
                              ๓,๖๑๕,๕๘๐  บาท  งบประมาณก่อนโอน  ๒,๓๒๕,๓๙๕  บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด   
                             ๒๔,๘๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน   ๒,๓๐๐,๕๙๕  บาท  โอนเพิ่ม ๕.แผนงานบริหารงาน  
                              ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าย  
                              ค่าเช่าบ้าน งบประมาณอนุมัติ  ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐,๙๐๐ บาทจ านวน  
                             เงินท่ีโอนเพิ่ม  ๒๔,๘๐๐  บาทงบประมาณหลังโอน  ๓๕,๗๐๐  บาท      
                             เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   

(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม : อนุมัติ  ๒๒   เสียง 
     ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
   งดออกเสียง   ๑   เสียง 



๗ 

 

 

ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖         เร่ืองอื่นๆ  
ประธานฯ            ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้ประชุมมาเป็นเวลาอัน 
(นายทองอาน  นนตานอก)สมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ  เชิญท่านนายกครับ 
 นายสุวิชญ  ห้อยไธสง     เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
 นายก อบต.                คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร           
                               ได้เสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ                                
                               สังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา                                    
                               และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด                                                  
                              เช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 

                   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว-โคกบ้านร้าง หมู่1   
                   ต าบลตลาดไทรก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม
          500,000.00 บาท  อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประทาย-ปู่ตา หมู่2 ต าบลตลาดไทร        
                   ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม     
                   500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                   3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างปู่ตาหมู่บ้าน หมู่3 ต าบลตลาดไทร                   
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.         
                  500,000.00 บาท  อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                  4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกก-บ้านโนนงิว้ หมู4่  
                  ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.
         500,000.00 บาท  อบต.ตลาดไทร  พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                  5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนอีลุ่ม-บ้านหนองบัว ต าบลตลาดไทร
         ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.      
                   500,000.00บาท  อบต.ตลาดไทร  พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                  6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนอีลุ่ม-บ้านหนองปรือ  
                   ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม.
          500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร  พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                  7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านตลาดไทร หมู่6  ต าบลตลาดไทร
         ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.      
                   500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                   8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเรือ - บ้านหนองอ้อ  หมู่8  
                   ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม.
          500,000.00 บาท  อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
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                  9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนงิ้ว - บ้านหนองกก  หมู่9   
                  ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225ม.หนา 0.15 ม.
        500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโรงเรียน - โคกป่าช้า  หมู่10   
                 ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225ม.หนา 0.15 ม.         
                 500,000.00  บาท  อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านธรรมจักฯ - ปู่ตา หมู่12   
                 ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม.
       500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านธรรมจักฯหมู่12 ต าบลตลาดไทร
        ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม.      
                  500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                13.โครงการขุดลอกสระหนองบัว หมู่1  ต าบลตลาดไทร ขุดลอกขนาดกว้าง 74.00 ม.           
                ยาว 90.00 ม.ลึกเฉล่ีย 2.00ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200 ลบ.ม.        
                500,000.00 บาท  อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                14.โครงการขุดลอกสระหนองม่วง หมู่2  ต าบลตลาดไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,150    
                 ลบ.ม 500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 15.โครงการขุดลอกละเลิงเกลือ หมู่2 ต าบลตลาดไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500  
                 ลบ.ม 500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 16.โครงการขุดลอกขยายสระโคกป่าช้า หมู่5  ต าบลตลาดไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า      
                 13,140 ลบ.ม  500,000.00 อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 17.โครงการขุดลอกขยายสระโคกจิก หมู่5 ต าบลตลาดไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า                        
                 13,150 ลบ.ม  500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 

                            18.โครงการขุดลอกสระหนองจาน หมู่12  ต าบลตลาดไทร ขุดลอกขนาดกว้าง 65.00 ม.      
                            ยาว 168.00 ม.ลึกเฉล่ีย 3.00ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,100 ลบ.ม.        
                             500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 

                  19. โครงการขุดลอกสระโคกหิน หมู่13 ต าบลตลาดไทร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า                      
                   13,150 ลบ.ม 500,000.00 บาท   อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                  20.โครงการขุดขยายสระหนองหญ้าปล้อง หมู่7  ต าบลตลาดไทร ขุดลอกขนาดกว้าง 5.00                         
                  ม. ยาว 100.00 ม.ลึกเฉล่ีย 3.50ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,150 ลบ.ม.      
                  500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                  21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ นนตานอก  หมู่12  
                  ต าบลตลาดไทรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 196 ม.หนา 0.15 ม.
         500,000.00บาท  อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
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                  22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กซอยประปาหมู่บ้าน  หมู่10  ต าบลตลาดไทร
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.                       
                 500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนบ้านประทาย  
                 หมู่2    ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.    
                  หนา 0.15 ม. 500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน  หมู่7  ต าบลตลาดไทร ก่อสร้าง    
                 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม. 500,000.00 บาท          
                 อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบ้านตลาดไทร-ล าแอก  หมู่6   
                  ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.
        500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว-บ้านดอนอีลุ่ม  หมู่1   
                ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.     
                500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายเรียง-โคกป่าช้าบ้านดอนอีลุ่ม  หมู่5     
                ต าบลตลาดไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม.     
                500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 28. โครงกาขุดลอกสระหนองแวงบน  หมู่5 ต าบลตลาดไทร ขุดลอกขนาดกว้าง 90.00 ม.    
                 ยาว 100.00 ม.ลึกเฉล่ีย 3.00ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม.   
                  1,000,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 29.โครงกาขุดลอกสระหนองอ้อ  หมู่3 ต าบลตลาดไทร ขุดลอกขนาดกว้าง 70.00 ม. ยาว     
                  80.00 ม.ลึกเฉล่ีย 3.50ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,600 ลบ.ม. 744,800.00 บาท     
                 อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
                 30.โครงกาขุดลอกสระหนองกรด  หมู่11 ต าบลตลาดไทร ขุดลอกขนาดกว้าง 50.00 ม. ยาว  
                  100.00 ม.ลึกเฉล่ีย 3.00ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,500 ลบ.ม.   
                  855,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 

                            31.โครงกาขุดลอกคลองละลม  หมู่2  ต าบลตลาดไทร ขุดลอกขนาดกว้าง 54.00 ม.  
                           ยาว 215.00 ม.ลึกเฉล่ีย 1015.00ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,475 ลบ.ม.        
                           500,000.00 บาท อบต.ตลาดไทร พฤษภาคม - ธันวาคม  2564 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
นายก                          โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตลาดไทร จะด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
                                ต าบลตลาดไทรและเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตลาดไทร  
                                ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  จึงขอประกาศเปิดรับ 



๑๐ 

 

 

                                สมัครและยื่นใบสมัคร เพื่อเข้าศึกษา  ต้ังแต่วันท่ี ๕  เมษายน  ๒๕๖๔  
                                ยื่นใบสมัครท่ี กองสวัสดิการสังคม อบต.ตลาดไทร ในวันละเวลาราชการ 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือชี้แจงเรื่องใดแล้ว  ขอปิดการประชุมสภา 
เลิกประชุม      เวลา  ๑๒.๕๐  น. 
 

ลงช่ือ          บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก      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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