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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 
ณ  หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางอนันท์พร กฤษดาฐิติเศรษฐ์   ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
2. นายสมบัติ มะโนนัย    ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
3. นายสุรชัย ม้ายอง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 2 
4. นายยงค์เลิศ ม้าชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที ่3 
5. นายสงกรานต์ เสมานุสรณ ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 4 
6. นายสุชาติ ค าซุ้ย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 4 
7. นายอรรถพล ทะตัน    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 5 
8. นายเอนก ม้าชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 5 
9. นายชาญชัย สุทธนะ    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 6 
10. นายสุภาพ ทนันชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 7 
11. นางวิไล  กันทะหมื่น   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 7 
12. นายวีนัส ถ้อยค า    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 8 
13. นายเอกสิทธิ์ สิกขะเจริญ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 9 
14. นางวัชรา เดชอุปการ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 9 
15. นายสุรจิต ทาปง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 10 
16. นายภิรมย์ ณ อ่ิน    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 10 
17. นางสาวบุญเจือ เอกจิตร    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 11 
18. นายสถิตย์ ชนสยอง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
19. นายเหรียญชัย เดือนเป็ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
20. นายวัชรายุทธ ผิวค า    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 
21. นางวัลซิน ชมชื่น    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 
22. นายสิกขะพงษ์ สิกขะเจริญ   ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 
- นายสายัณห์ ทนันชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 13 

เหตุไม่มาประชุมเนื่องจากลากิจ 
ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 
           /ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
2. นายสุรกิจ ใสเหมือนแก้ว  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
3. นายบุญรวม อินยะ   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
4. นายเฉลิมชัย ทะตัน   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
5. พ.อ.อ.กฤษกร โชคอ านวยพร  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
6. นายด ารงค์ บรรเลง   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยม้า 
7. นางชลธร กาจารี   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ห้วยม้า 
8. นายชัยณรงค์ ลือโฮ้ง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ห้วยม้า 
9. นางรพีพรรณ หมั่นเรียน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อบต.ห้วยม้า 
10. นางนีรชา อาสาหม้อ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11. นางวาสนา เหมืองหม้อ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นายประสิทธิ์ อุ่นศิริ   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ 

ประชุมเวลา 09.00 น. 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่า
ครบหรือไม่ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าวทักทายที่ประชุมและเปิดประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ให้เลขานุการสภาฯ เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัย
สามัญ สมัยที ่1 (ครั้งที ่1)  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  

เลขานุการสภาฯ - ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1     
(ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ประธานสภาฯ - จากรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวจะมีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความรายงานการ
ประชุมดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

         ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
      เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      ห้วยม้า (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ประธานสภาฯ - ได้เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

นักวิเคราะห์ฯ - ได้ให้ที่ประชุมร่มกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเอกฉันท์ 

3.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563   ประเภทรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563  

ประธานสภาฯ - ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้า 

นายก อบต.ห้วยม้า - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ตามข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
และข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดขอเชิญหัวหน้า/ผอ.ทุก
ส่วนกองได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ผอ.กองช่างฯ - ได้เสนอการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ดังนี้  
 
  
  

 
 
 
 
        กองช่าง... 
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กองช่าง 

 

1.  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

       จากเดิม  (หน้า 104) 

 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   200,000 บาท  
     สายทางบ้านนายธีรวัฒน์  ทองอ่ิน ถึงบ้านนายองค์การ ป้อมรบ 
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          -  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400.00  
             ตารางเมตร  

       -  สายทางบ้านนายธีรวฒัน์  ทองอ่ิน ถึงบ้านนายองค์การ ป้อมรบ   หมู่ที่  7  ต าบลห้วยม้า  
                -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 

      -  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 104 
      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ อบต. ห้วยม้า  

         หน้าที่ 130  ล าดับที่  22  
      -  รายจ่ายกองช่าง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ขอแก้ไข... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   250,000 บาท  
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          -  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 495.00  
             ตารางเมตร  

       -  สายทางบ้านนายธีรวฒัน์  ทองอ่ิน ถึงบ้านนายองค์การ ป้อมรบ   หมู่ที่  7  ต าบลห้วยม้า  
                 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ    
       พ.ศ. 2563 ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  3  ล าดับที่ 3 

       -  รายจ่ายกองช่าง  

       รายการขอลดรายจ่าย (โอนลด)  
1.  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- งบประมาณตามข้อบัญญัติ   จ านวนเงิน  542,000.- บาท 
    ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

            
                     2.แผนงาน... 
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2. แผนงานเคหะและชุมชน    
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

จากเดิม  (หน้า 104) 

 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   200,000 บาท  
     สายทางบ้านนายบรรเลง  ศรีโพธิ์ทา ถึงบ้านนายชัชวาล  ม้าทอง 
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          -  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280.00  
             ตารางเมตร  
       -   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 92.00  
             ตารางเมตร 

       -  สายทางบ้านนายบรรเลง  ศรีโพธิ์ทา  ถึงบ้านนายชัชวาลย์  ม้าทอง  หมู่ที่  11 ต าบลห้วยม้า  
          -  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 104 
                -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 
       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ อบต. ห้วยม้า หน้าที่ 131  ล าดับที่  23  
       -  รายจ่ายกองช่าง      

 

 

 

 

 

 

           ขอแก้ไขเปลี่ยน... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
      2. แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   250,000 บาท  
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          -  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280.00  
             ตารางเมตร  
      -   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 184.00  
             ตารางเมตร 

       -  สายทางบ้านนายบรรเลง  ศรีโพธิ์ทา  ถึงบ้านนายชัชวาลย์  ม้าทอง  หมู่ที่  11 ต าบลห้วยม้า  
                -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ    
      พ.ศ. 2563 ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  5  ล าดับที่ 5 

      -  รายจ่ายกองช่าง  

       รายการขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
      2. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
     

               3.แผนงาน... 
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 3. แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

จากเดิม  (หน้า 105) 

 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   200,000 บาท 
        -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          -  สายทางท่ี   1  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว  82 เมตร     
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 287.00   ตารางเมตร  
          -  สายบ้านนายปทุม   ทนันชัย  หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยม้า 
      -   สายทางที่   2  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 24.00 เมตร 
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร 

       -  สายบ้านนายเฉลิมชัย  จิระปาน หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยม้า 
       -  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 105 

       -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 
       -  รายจ่ายกองช่าง      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ขอแก้ไขเปลี่ยน... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
 

3. แผนงานเคหะและชุมชน  (โอนเพิ่ม) 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   250,000 บาท  
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          -  สายทางท่ี   1  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 287.00   ตารางเมตร  
          -  สายบ้านนายปทุม   ทนันชัย  
      -   สายทางที่   2  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร 

       -  สายบ้านนายเฉลิมชัย  จิระปาน  
       -  สายทางท่ี   3  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร 

       -  สายบ้านนายณรงค์ศักดิ์   แสนเสมอ  
                -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ     
        พ.ศ. 2563  ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่ 6  ล าดับที่ 6 

       -  รายจ่ายกองช่าง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รายการขอลด.... 
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     รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
     3. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. แผนงาน... 
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4. แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

จากเดิม (หน้า 104) 
 

 1  โครงการปรับปรุงถนนสายทางเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยม้า จ านวนเงิน   200,000 บาท  
         สายทางเลียบล าเหมืองหลวง 
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
             1) พนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร     
             2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 40.00 เมตร     
             3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 10.00 เมตร   
          -  สายทางเลียบล าเหมืองหลวง หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยม้า 
       -  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 104 

                -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 
       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่ 152 ล าดับที่ 26 
       -  รายจ่ายกองช่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ขอแก้ไขเปลี่ยน... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
      4..แผนงานเคหะและชุมชน  (โอนเพิ่ม) 

งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการปรับปรุงถนนสายทางเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยม้า จ านวนเงิน   250,000 บาท  
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
             1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 10.00 เมตร     
             2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 10.00 เมตร     
             3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 70.00 เมตร   
             4) ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 80.00 เมตร   
          -  สายทางเลียบล าเหมืองหลวง 

               -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 
      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ อบต. ห้วยม้า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
                  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ  พ. ศ. 2563 ของ อบต.ห้วยม้า  หน้าที่ 7  ล าดับที่  7  

     -  รายจ่ายกองช่าง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการขอลด... 
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  รายการขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
      4. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          5.แผนงาน... 
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5. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 

จากเดิม  (หน้าที่ 118) 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 3  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 145.00 เมตร  
- สายทุ่งนาหน้าวัดสุนทรนิวาส ตั้งแต่ถนนห้วยม้า – ศรีสิทธิ์ ถึงท่ีนา นายเหมือน เอกจิตร หมู่ที่ 3       

ต าบลห้วยม้า      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 118 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  148  ล าดับที่ 22 
-  รายจ่ายกองช่าง  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
     5. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา    

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 3  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  250,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 181.00 เมตร  
- สายทุ่งนาหน้าวัดสุนทรนิวาส ตั้งแต่ถนนห้วยม้า – ศรีสิทธิ์ ถึงที่นา นายเหมือน เอกจิตร          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  10  ล าดับที่ 1 
-  รายจ่ายกองช่าง  

 

      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
      5. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
          6.แผนอุตสาหกรรม 
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6.  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

จากเดิม  (หน้าที่ 119) 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 6  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 145.00 เมตร  
- ล าเหมืองสายที่นานางพะยอม ปฎิฐาน ถึงที่นา นางริมพร แก้วบุญมา   หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยม้า   
-  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 119   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  151  ล าดับที่ 25 
-  รายจ่ายกองช่าง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ขอแก้ไขเปลี่ยน... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
 

     6.  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 6  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  250,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 181.00 เมตร  
- ล าเหมืองสายที่นานางพะยอม ปฎิฐาน ถึงที่นา นางริมพร แก้วบุญมา   หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยม้า        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ของ อบต.ห้วยม้าหน้าที่  11  ล าดับที่ 2 
-  รายจ่ายกองช่าง  

 

       รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
      6. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
 
                   7.แผนอุตสาหกรรม... 
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7.  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

จากเดิม  (หน้าที่ 119) 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 10  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร   ยาว 113.00 เมตร  
- สายล าเหมืองหลวง หมู่ที่  10   ต าบลห้วยม้า  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 119       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  149  ล าดับที่ 23 
-  รายจ่ายกองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
 

     7.  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 10  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  250,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 113.00 เมตร  
- สายล าเหมืองหลวง หมู่ที่  10   ต าบลห้วยม้า        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  18  ล าดับที่ 5 
-  รายจ่ายกองช่าง  
 

      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
      7. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
          8.แผนงาน... 
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8. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

จากเดิม  (หน้าที่ 119) 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 12  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 168.00 เมตร  
- ล าเหมืองแตเก๊ามื้น ที่นานายเจียมรัตน์  แก้วสมนึก ถึงที่นานายสุภาพ  วันมหาใจ หมู่ที่ 12 ต าบลห้วยม้า  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 119        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  153  ล าดับที่ 27 
-  รายจ่ายกองช่าง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง... 
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      ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
 

      8. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 12  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  250,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 209.00 เมตร  
- ล าเหมืองแตเก๊าม่ืน หมู่ที่  12   ต าบลห้วยม้า ที่นานายเจียมรัตน์  แก้วสมนึก ถึงที่นานายสุภาพ  วันมหาใจ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  15  ล าดับที่ 6 
-  รายจ่ายกองช่าง  
 

      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
      8. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
 
         9.แผนอุตสาหกรรม ... 
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   9. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

จากเดิม  (หน้าที่ 120) 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 13  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  

หนา 0.10 เมตร ยาว 168.00 เมตร  
- ล าเหมืองแยกบ้านนายนิตย์  เข็มกุล ถึง บ้านนายชิต  ม้าทอง  
-  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 120        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  154  ล าดับที่  28 
-  รายจ่ายกองช่าง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง... 
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ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  (โอนเพ่ิม) 
      9. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 13  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  250,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   

1) ขุดวางท่อ คสล 0.30  เมตร ยาว 38.00 เมตร (ทางเข้าบ้าน)  
2) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  

 หนา 0.10 เมตร  ยาว 174.00 เมตร  
- สายบ้านนายนิตย์ เข็มกุล  ถึงบ้านนายชิด ม้าทอง          
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563ของ อบต.ห้วยม้าหน้าที่  16  ล าดับที่  7  
-  รายจ่ายกองช่าง  

 

      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
      9. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
  

         10.แผนอตุสาหกรรม... 
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        10. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  จากเดิม  (หน้าที่ 119) 
 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่  8  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว   90.00 เมตร  
- ล าเหมืองทุ่งดอน    หมู่ที่  8   ต าบลห้วยม้า  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 119        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  150  ล าดับที่ 24 
-  รายจ่ายกองช่าง 

 
 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
 10. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 8  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  156,400 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  
- ล าเหมืองทุ่งดอน    หมู่ที่   8   ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2563  ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  13  ล าดับที่  4 
-  รายจ่ายกองช่าง  

 

 
รายการขอลด... 
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        รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
        10. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่  8  
       ต าบลหว้ยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร   ยาว   90.00 เมตร  
- ล าเหมืองทุ่งดอน    หมู่ที่  8   ต าบลห้วยม้า  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 119        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  150  ล าดับที่ 24 
-  รายจ่ายกองช่าง 
- ขอโอนลดงบประมาณลดลงในครั้งนี้  8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รายการขอตั้ง... 
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      รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       1. แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานไฟฟ้าถนน 
      งบลงทุน 
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   50,000 บาท  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร   

    ยาว 37.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 92.50 ตารางเมตร  
           -  สายบ้านนางเหลียง  กลัดจ านงค์    หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม้า    
           -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 

 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ อบต. ห้วยม้า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
   ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ  พ. ศ. 2563 ของ อบต.ห้วยม้า  หน้าที่ 2  ล าดับที่  1  

           - รายจ่ายกองช่าง      
 
      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
      1. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
       ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
 
 
          รายการขอตั้ง... 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     2. แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานไฟฟ้าถนน 

งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   50,000 บาท  
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
             ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 31.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า                     
             93.00 ตารางเมตร  
          -  สายบ้านนางบัวเตียว ม้ายอง   หมู่ที่ 2   ต าบลห้วยม้า    

                 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 
       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ อบต. ห้วยม้า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
                    ครั้งที่  1  ปงีบประมาณ  พ. ศ. 2563 ของ อบต.ห้วยม้า  หน้าที่ 3  ล าดับที่  2  
       -  รายจ่ายกองช่าง      

 
      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
      2. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 5  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  542,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน   ถึงท่ีนา นายจ านง    ชัยธรรม   หมู่ที่  5   ต าบลห้วยม้า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  155  ล าดับที่  31 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้   เป็นเงิน 42,000.-  บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 
 

                 รายการขอ... 
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      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
         2. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 8  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  
- ล าเหมืองทุ่งดอน    หมู่ที่   8   ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  150  ล าดับที่  24 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 119  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน   8,000-  บาท   ( แปดพันบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รายการขอตั้ง... 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
      3. แผนงานเคหะและชุมชน 
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว  หมู่ที่ 4  ต าบลห้วยม้า                           
จ านวนเงิน   25,000 บาท  

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว      
             1) จ้างเหมาเดินสายล าโพง ยาว 500 เมตร 

         2) ติดตั้งก้นยูนิตฮอร์น  ขนาด  50 วัตต์ จ านวน 4 ตัว 
         3) จัดซื้อตู้ล าโพงอเนกประสงค์ (แบบมีแอมป์ในตัว)  ขนาด 15 นิ้ว 
         4)  จัดซื้อขาตั้งเหล็กตู้ล าโพง  2 ขา ความยาวไม่น้อยกว่า 198 ซม. 

                -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ อบต. ห้วยม้า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
                  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ  พ. ศ. 2563 ของ อบต.ห้วยม้า  หน้าที่ 8  ล าดับที่  8  

   -  รายจ่ายกองช่าง      
 

      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
 3. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 8  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  
- ล าเหมืองทุ่งดอน    หมู่ที่   8   ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  150  ล าดับที่  24 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 119  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน   25,000.-    บาท   ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
 

รายการขอตั้ง... 
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     รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
4.  แผนงานเคหะและชุมชน   

      งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   93,600 บาท  
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
             สายทางท่ี 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร   ยาว 46.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร  
          -  สายบ้านนายธวัชชยั  ม้าทอง  หมู่ที่  8   ต าบลห้วยม้า   
             สายทางท่ี 2 ขนาดกว้าง 2.90 เมตร   ยาว 20.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ตารางเมตร  
          -  สายบ้านนางบัวผิน  วิยะ    หมู่ที่  8   ต าบลห้วยม้า    

                -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (1) 
      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ อบต. ห้วยม้า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
                  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ  พ. ศ. 2563 ของ อบต.ห้วยม้า  หน้าที่ 4  ล าดับที่  4  
     -  รายจ่ายกองช่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รายการขอลด... 
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      รายการขอลดรายจ่าย    (โอนลด) 
 4. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  หมู่ที่ 8  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  
- ล าเหมืองทุ่งดอน    หมู่ที่   8   ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  150  ล าดับที่  24 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 119  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน   10,600.-    บาท   ( หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รายการขอลด... 
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รายการขอลดรายจ่าย   (โอนลด) 
      4. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 1  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  561,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางบาง อินยะ  ถึงนา นางฮอม  ม้าห้วย   หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  156  ล าดับที่  32 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  83,000.- บาท   (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ขอแก้ไขเปลี่ยน... 
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     รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     5. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

1 โครงการขุดวางท่อรางระบายน้ า และก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด   
หมู่ที ่ 6  ต าบลห้วยม้า    จ านวน  50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อระบายน้ า และก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด  
1) ขุดวางท่อ คสล. 0.40 เมตร ยาว 10.00 เมตร (จ านวนสองแถว)   รางระบาย คสล. แบบมีฝาปิด 

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  หนา 0.10 เมตร   ยาว   12.00 เมตร  
- บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาต าบลห้วยม้า หมู่ที่  6    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  11  ล าดับที่ 2 
-  รายจ่ายกองช่าง  

 

รายการขอลดรายจ่าย   (โอนลด) 
      5. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 1  
      ต าบลห้วยม้า    จ านวน  561,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร  
- สายทุ่งนา นางบาง อินยะ  ถึงนา นางฮอม  ม้าห้วย   หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่  156  ล าดับที่  32 
-  รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  50,000.- บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 
 

       ส านักงานปลัด… 
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ส านักงานปลัด 

 

รายการขอตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวม
ค่าติดตั้ง ราคาเครื่องละ 48,100 บาท จ านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 96,200  บาท  

- ติดตั้งในอาคารหอประชุม (ห้องกิจการสภา) 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด 30,000  บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

ไดร้ับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 

- รายจ่ายส านักปลัด 
-    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1     
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 17 
 
 

 

 

         รายการที่ขอลด... 
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รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  จ านวน  48,100 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) 

30,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,100.- บาท 
- ติดตั้งในห้องท างานส านักงานปลัด อบต.ห้วยม้า 

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด 30,000  บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 

- รายจ่ายส านักงานปลัด 
       -    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 78 

     -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  0.00.-  บาท คงเหลืองบประมาณ  48,100.- บาท     
ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 48,100.- บาท                                 
 (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)      คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้  0.00.- บาท   

 
 

 

                     รายการที่ขอลด... 
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รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  จ านวน  48,100 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) 

30,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,100.- บาท 
ติดตั้งในห้องท างานกองคลัง อบต.ห้วยม้า 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด 30,000  บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 

- รายจ่ายส านักงานปลัด 
       -    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 84 

     -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  0.00.-  บาท คงเหลืองบประมาณ  48,100.- บาท     
            ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 48,100.- บาท 

 (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้  0.00.- บาท   
 
 

      

 

           รายการขอ... 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   

- โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า                   
 (ห้องกิจการสภา) จ านวน  610,890  บาท 

- ต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.ห้วยม้า  ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร  จ านวนพ้ืนที่     ใช้สอย 
388.00 ตารางเมตร ด้านข้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่  11  ต าบลห้วยม้า 

- รายจ่ายส านักปลัด 
- ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยม้า ก าหนด 
-    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 8 ล าดับที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รายการที่ขอลด... 
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รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

- โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า (ห้องส านักงาน

ปลัด และห้องกองคลัง) จ านวน 387,000  บาท 

1. ต่อเติมห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร จ านวนพื้นที่ใช้สอย 

28.00 ตารางเมตร 

2. ต่อเติมห้องส านักงานปลัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร จ านวนพื้นที่ใช้

สอย 28.00 ตารางเมตร ด้านข้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่ 134                  

-  ล าดับทื่ 28 

- รายจ่ายส านักงานปลัด 
       -    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 80 

     -  ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  387,000.-  บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        รายการที่ขอลดรายจ่าย...   
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รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 

2. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด  หมู่ที่ 1  
            ต าบลห้วยม้า    จ านวน  561,000 บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด ขนาด 
   ปากกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร  
-  สายทุ่งนา นางบาง อินยะ  ถึงนา นางฮอม  ม้าห้วย   หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม้า       
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537       
   มาตรา 68 (3) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่   
   156  ล าดับที่  32 
-  รายจ่ายกองช่าง  
-  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
-  ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  223,890.- บาท   (สองแสนสองหมื่น 
   สามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายการขอตั้งจ่าย… 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   

- โครงการติดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมตกแต่งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยม้า  จ านวน  85,500  บาท  ดังนี้ 
1. โต๊ะไม้ขนาด 0.60 เมตร  x  1.00  เมตร  x 0.80  เมตร จ านวน 3 ตัว  ๆละ 3,000 บาท                              

จ านวน 9,000 บาท 
2. โต๊ะไม้ขนาด 0.60 เมตร  x 2.00 เมตร x 0.80 เมตร  จ านวน 4 ตัว  ๆละ 4,500 บาท                               

จ านวน 18,000 บาท 
3. โต๊ไม้ะขนาด 0.60 เมตร  x 1.50 เมตร x 0.80 เมตร  จ านวน 10 ตัว  ๆละ 4,500 บาท                              

จ านวน 45,000 บาท 
4. เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จ านวน 30 ตัวๆ ละ 450 บาท                           

จ านวน 13,500 บาท 
- รายจ่ายส านักงานปลัด 
-    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 9 ล าดับที่ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

                รายการขอลดรายจ่าย… 
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      รายการขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
      3. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด               
หมู่ที ่1 ต าบลห้วยม้า    จ านวน  561,000 บาท 

 -    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด 
          ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร  

- สายทุ่งนา นางบาง อินยะ  ถึงนา นางฮอม  ม้าห้วย   หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.     
     2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า   
     หน้าที่  156  ล าดับที่  32 
- รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  85,500.- บาท                       

(แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รายการขอตั้งจ่าย… 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
4.  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   

- จัดซื้อเครื่องเสียง ไมค์ ล าโพง เพื่อติดตั้งในอาคารหอประชุมอบต.ห้วยม้า 
 (ห้องกิจการสภา)   จ านวน  118,610  บาท  ดังนี ้
1. ไมค์ส าหรับประธานสภา   จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,160  บาท      จ านวน   4,160  บาท 
-  ชุดไมค์ประธานระบบอนาล็อก 
- ไมโครโฟน : คอนแดนเซอร์ / รับสัญญาณทางด้านหน้า 
- ความถี่ตอบสนอง : 100Hz – 20kHz 
- ล าโพงทนก าลังขับ : 3 Watt 
- ขนาด (WxHxD) : 184 x 72 x 172 x (มม.) 
- คอไมค์ยาว : 56 ซม. 
2. ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน 20 ตัวๆ ละ 4,050  บาท   จ านวน  81,000  บาท 
- ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมระบบอนาล็อก 
- ไมโครโฟน : คอนแดนเซอร์ / รับสัญญาณทางด้านหน้า 
- ความถี่ตอบสนอง : 100 Hz-20 kHz 
- ล าโพงทนก าลังขับ : 3 Watt 
- ขนาด (WxHxD) : 184 x 72 x 172 (มม.) 
- คอไมค์ยาว : 56 ซม. 
3. เครื่องควบคุมชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง     จ านวน  1  ตัวๆละ 11,050 บาท              

จ านวน  11,050  บาท 
- .เครื่องควบคุมชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง  50  วัตต์  8  โอห์ม  70V/100V 
คุณลักษณะ 
- มีสวิตช์เปิด-ปิดและสัญญาณไฟแสดงการท างานของระบบ 
- มีสายพร้อมปลั๊กยาว  12  เมตร  ส าหรับต่อไปยังชุดประชุม 
- มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได้  2  ตัวแบบอิสระ 
- มีวอลลุ่มควบคุมระบบเสียงที่ต่อล าโพงภายนอกสามารถปรับแต่งเสียงทุ้ม-กลาง-แหลม  
  แบบอิสระ 
- สามารถต่อชุดร่วมประชุมได้มากถึง  50 ชุด 
 
 
             สเปกเครื่อง… 
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สเปกเครื่อง 
- ขนาดก าลังขยายขาออก  50  watt  rms  8 Ohm  70v  &  100v 
- ความไว:  0  dBu 

                     - ผลตอบสนองความถี่  50Hz-20kHz 0,-3dB  ที่  8 Ohm / 50Hz-15kHz 0,-3dB         
   ที่  70v,100v 
- ค่าความเพ้ียน  THD  น้อยกว่า  0.01%  ที่  1kHz  8 Ohm 
- การปรับเสียงทุ้ม/กลาง/แหลม  Low  80Hz  12dB  Sheleving  Mid 2.5kHz ? 12   
  dB Peaking High 12kHz ? 12 dB Sheleving 
- วงจรกรองสัญญาณขาเข้า HPF 50Hz 18dB/octave 
- สัญญาณไมโครโฟน  จ านวนช่อง:  2  ช่อง  ค่าความเพ้ียน THD น้อยกว่า 0.1% ที่  
  1kHz 8 Ohm สัญญาณรบกวนขาเข้า -115 dBu 
- สัญญาณเสียงเพลง  จ านวนช่อง:  2  ช่อง  ผลตอบสนองความถี่  50Hz-40kHz 0,-3dB   
  ที่ 8 Ohm สัญญาณรบกวนขาเข้า -115 dBu  สัญญาณออกสูงสุด  9 Vrm               
  ขนาด  W x H x D 483 x 88 x 305 (m.m.) 
4. ล าโพงติดผนัง ขนาด 8  นิ้ว จ านวน  3  ตัวๆ ละ  5,800  บาท  จ านวน  17,400  บาท 
- ตู้ล าโพงติดผนัง 8 นิ้ว 2 ทาง มี line 
- แบบ  2  ทาง   
- ล าโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง: 8” 
- ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง : 1” โดม 
- เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ : 2” 
- Line Voltage : 100 V 
- แม่เหล็กขนาด : 30 Oz 
- เส้นผ่าศูนย์กลาง : 25 มม. 
- อิมพีแดนซ์ : 8 OHMS   
- ก าลังขับ : 400 W 
5. ค่าติดตั้ง  จ านวน  5,000  บาท    
- รายจ่ายส านักงานปลัด 

     - อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1        
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 22  ล าดับที่ 2 
 
 

 

 

   รายการขอลดรายจ่าย…  
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       รายการขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
      4. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด         
 หมู่ที ่1 ต าบลห้วยม้า    จ านวน  561,000 บาท 

 -    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบไม่มีฝาปิด 
          ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร  

- สายทุ่งนา นางบาง อินยะ  ถึงนา นางฮอม  ม้าห้วย   หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม้า       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.     
     2537  มาตรา 68 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า   
     หน้าที่  156  ล าดับที่  32 
- รายจ่ายกองช่าง  
- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  หน้า 120  
     คงเหลืองบประมาณ  118,610.- บาท 
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  118,610.- บาท                
     (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)  

        

 

 

 

 

 
 

 

                   รายการบัญชี... 
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         รายการบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คร้ังท่ี 1) 
           

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1. แผนงาน
การศึกษา 

บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารจ านวน 1 
เครื่อง 

120,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
ชนิดขาว - ด า ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 120,000.-บาท     
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วข้ันต่ า 
2. เป็นระบบมลัติฟังก์ช่ัน 
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผง ย่อ 
– ขยายได ้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป (GENERAL) 
• ระบบมัลติฟังก์ช่ัน รองรับงานสูงสุดถึง 
ขนาด A3  
• ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อ
นาท ี(Copy & Print) ขนาดกระดาษ 
A4 หรือดีกว่า 
• รองรับงานสูงสุด เดือนละ 
ประมาณ 80,000 แผ่น (Copy/Print)  
ใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิด 
Amorphous Silicon Drum ที่มีความ
ทนทานสูงสุดใช้งานได้ 3 แสนมเิตอร์  
• Warm-up Time ใช้เวลาในการอุ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ชนิดขาว - ด า 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
120,000.-บาท                   
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
ความเร็วข้ันต่ า 
2. เป็นระบบมลัติฟังก์ช่ัน 
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดผง ย่อ – ขยายได ้
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม 
ประจ าปี 2561 หน้าท่ี 19 และ
71  
- รายจ่ายกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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เครื่องไมเ่กิน 20 วินาที จาก Power On  
• Time to first print ความเร็วแผ่นแรก
เพียง 7.8 วินาที (วางบนกระจก), ใช้กับชุด
ป้อนต้นฉบับ 9.2 วินาที, 8 วินาที (for 
print) หรือดีกว่า 
• ความละเอียดของส าเนา Fast 1,200 
dpi(Print), 600x600 dpi 
(copy/Scan) หรือดีกว่า 
• พลังงานท่ีใช้ Sleep-mode: 1 W, 
Stand-by: 119 W, Copying/Printing: 
553 W หรือดีกว่า 
• Power Source ใช้พลังงาน AC 
220~240 Volt, 50/60 Hz  

• Noise (ISO 7779) ระดับเสียง Stand-
by: 26.4 dB(A), Copying/Print: 
46.4dB(A) หรือดีกว่า 
• Document Feeder ชุดป้อนตน้ฉบับ
อ่านกลับหน้าหลัง 2 หน้าอัตโนมัต ิบรรจุ
ต้นฉบับได้ 50 แผ่น 45-160 แกรม 
(มาตรฐาน) หรือดีกว่า 

• General memory มีหน่วยความจ า
มาตรฐาน512MB, (สูงสดุ 1,536 
MB) หรือดีกว่า 
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-เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลกัษณะ
พื้นฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม ประจ าปี 
2561 หน้าท่ี 19     และ71  
- รายจ่ายกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

    2.แผนงาน 
   บริหารงาน 
   ทั่วไป 
 
 
 
    
 

 

 

 

บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

17,000 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท      
จ านวน 1 เครื่อง                                      
มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่าไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก                   
(4 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ า (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-  มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู SATA  หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1TB หรอืชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า   จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
Interface)                                    
แบบ 10/100/1000  Base-T หรอืดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ( Interface)                  
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน        
ราคา 17,000 บาท 

   มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 
2  แกนหลัก  (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 
-หนว่ยประมวลผลกลาง 
(CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ ( Level ) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
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- มีแป้นพิมพ์และเม้าส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน 
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 
2562 
- อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 
หน้า 79                                  - 
รายจ่ายส านักงานปลดั 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD – RW หรือดีกว่า 
แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base – T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า     3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว 
ความละเอียดแบบ FHD 
(1920 x 1080)  
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,ac) และ 
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Bluetooth 
- รายจ่ายส านักงานปลัด 
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แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

    3.แผนงาน 
   บริหารงาน 
   ทั่วไป 
 
 
 
    
 

 

 

 

บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรประชาชน  

1,400 

 

- จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ท
การ์ด เสียบบัตรแนวตั้งจ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 700 บาท                     
เป็นเงิน  1,400 บาท 

มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้

- สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ
เอนกประสงค์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
รวมถึงอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี 
- มีความเร็วสัญณาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า 4.8 
MHz 

- ใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อแบบ USB 

-.  ใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5v,3v,1.8v ได ้

-. รองรับ Window XP,7,8,10 

-. ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านบตัรประชาชน 
WAC ThailD ได้ทันที (Option)  
 - อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 
หน้า 79                                  
 - รายจ่ายส านักงานปลัด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 700.-
บาท เป็นเงิน 1,400.- บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียน
ข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 
ได ้     

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 

- สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 

ได ้

- สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 
3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย 

- เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
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คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ 
วันท่ี 15 มีนาคม  2562 
- รายจ่ายส านักงานปลัด      
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แผนงาน งาน งบ หมวด 
ประเภท
รายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

  
 

  รายจ่าย     อนุมัติ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
4.งาน
บริหาร บริหาร ลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ ์ จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ 8,000 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

งานคลัง 

งาน
คลัง     คอมพิวเตอร ์  Multifunction  

 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

           แบบฉีดหมึกพร้อม  

 

ราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท 

           ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์ 

 

โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

           (Ink Tank Printer)   

 

 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier 

              ,Scannerและ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน ,Scannerและ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

              
 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ ์ 

 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์  

                (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

              
 -มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x600 

 -มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 

              dpi dpi 

               -ความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4  -ความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 

              ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ 

               นาที (ipm)   นาที (ipm)  

                -มีความเร็วในการในการพมิพ์สี ส าหรับกระดาษ A4    -มีความเร็วในการในการพมิพ์สี ส าหรับกระดาษ A4  

               ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ   ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ  

               นาที (ipm)   นาที (ipm)  
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                -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้   -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้ 

            
 

  -มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า    -มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  

               ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi   ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  

                  

                -มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document    -มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document   

                Feed)   Feed)  

                -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า    -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า  

                -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา    -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  

                -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง400 เปอร์เซ็นต ์   -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 

              
  -มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า  

  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า  

               จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

              - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface)  

              (Network Interface) แบบ 10/100 Base - T  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  

              หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ  1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  

               ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย   Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้ 

               Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้   -มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

                -มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น    -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  

                -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom   -เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะพื้นฐาน 

               -เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคณุลกัษณะพื้นฐาน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มนีาคม 2562 

              ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มนีาคม 2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562  
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              ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562     -รายจ่ายกองคลัง  

                 -รายจ่ายกองคลัง    
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ประธานสภาฯ - ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถาม หากไม่มีผู้ใดเสนออย่างใด

แล้วขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

(ลงชื่อ)   สิกขะพงษ์  สิกขะเจริญ      / ผู้บันทึก 
            (นายสิกขะพงษ์  สิกขะเจริญ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
 

 
(ลงชื่อ)   อนันท์พร  กฤษดาฐิติเศรษฐ์      / ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นางอนันท์พร  กฤษดาฐิติเศรษฐ์ ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
 

 
(ลงชื่อ)   สงกรานต์   เสมานุสรณ์     / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายสงกรานต์   เสมานุสรณ์) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 

 

(ลงชื่อ)    เอกสิทธิ์  สิกขะเจริญ      / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายเอกสิทธิ์  สิกขะเจริญ) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
 



56 
 

 
 
 

(ลงชื่อ      บุญเจือ  เอกจิตร        / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาวบุญเจือ  เอกจิตร) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
 

(ลงชื่อ)  เหรียญชัย  เดือนเป็ง         / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายเหรียญชัย  เดือนเป็ง) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
 
 

(ลงชื่อ)    วัชรายุทธ  ผิวค า         / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวัชรายุทธ  ผิวค า) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 


