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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2563 

เมื่อวันที่ 12  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 หมู่ที่ 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. นายสถิตย ์ ชนสยอง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
19. นายเหรียญชัย เดือนเป็ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
20. นายสายัณห์ ทนันชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 13 
21. นายวัชรายุทธ ผิวค า    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 
22. นางวัลซิน ชมชื่น    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 
23. นายสิกขะพงษ์ สิกขะเจริญ   ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

 

ผู้ลาประชุม 
- ไม่มี 

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. นายด ารงค์ บรรเลง   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยม้า 
6. นางชลธร กาจารี   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ห้วยม้า 
7. นายชัยณรงค์ ลือโฮ้ง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ห้วยม้า 
8. นางรพีพรรณ หมั่นเรียน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อบต.ห้วยม้า 
9. นางนีรชา อาสาหม้อ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
10. นางวาสนา เหมืองหม้อ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
11. นายประสิทธิ์ อุ่นศิริ   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ 
12. นายช านาญ เชาว์สันเทียะ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
13. นายอนิรุทธิ์ เวียงอินทร์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

ประชุมเวลา 09.00 น. 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่าครบ
หรือไม่ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าวทักทายที่ประชุมและเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ - ได้ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลห้วยม้าสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ให้เลขานุการสภาฯ เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัย
สามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2562   

เลขานุการสภาฯ - ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4     
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  19  ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ) 

ประธานสภาฯ - จากรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวจะมีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

3.1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ    
     การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า พ.ศ. 2553 

ประธานสภาฯ  - ได้เชิญนิติกร อบต.ห้วยม้า ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
นิติกร อบต.ห้วยม้า - ได้เสนอระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ  

  ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า พ.ศ. 2553 ซึ่ง  
ระเบียบนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2553 โดย นายสงกรานต์  ชัยธรรม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าที่สร้างความโปร่งใส 
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้ใช้ระเบียบนี้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมระเบียบวาระการประชุม)  

มติที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 

3.2  การสรรหา กกต.ท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  - ได้เชิญนิติกร อบต.ห้วยม้า ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
นิติกร อบต.ห้วยม้า - ได้แจ้งแนวทางการสรรหา กกต.ท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นดังนี้ 

1. วันที่ 27 มกราคม 2563 หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัคร  
2. วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัคร กกต.อปท. มีผู้สมัครจ านวน 5 ราย ดังนี้ 

- พ.ต.ท.ชาญ  กันยะมี ต าแหน่ง รอง ผกก.(สอบสวน) สภา.ห้วยม้า จว.แพร่ 
- ร.ต.อ.นาวิน  สมหมาย  ต าแหน่ง รอง สว. (สอบสวน) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 
- นายกัมพล  ภิมาลย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
- นางบุญฑริกา  แสนศิริ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน       
  ผู้อ านวยการ รพ.สต.ห้วยม้า  
- นายองค์การ ป้องรม  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน  
  บ้านปง ( ป้อมประชานุกูล)   

    เพ่ือเสนอให้ กกต.จ.แพร่ เลือก 3 ใน 5 คน เป็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพ่ือเสนอให้ 
กกต.พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  
      เลขที่ 4268,5459 และ 11310 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เนื้อที่   
      1,651 ไร่ 81.2 ตารางวา  

ประธานสภาฯ - ได้เชิญ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่  เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้า 

นายช านาญ  เชาว์สันเทียะ - ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ดังนี้ ด้วยส านักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ให้หน่วยงานที่ขึ้นกับส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จ านวน 15 หน่วยงาน 
รวมถึงศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ ที่ยังไม่ได้ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ที่
ครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์อยู่ ให้ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ แล้วรายงานให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทราบต่อไป ในวันนี้จึงขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้พิจารณาการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตาม
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 4268,5459 และ 11310 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 1,651 ไร่ 81.2 ตารางวา และได้เชิญ นายอนิรุทธิ์ เวียงอินทร์ เจ้าพนักงาน
สัตวบาลช านาญงาน ได้ชี้แจงต่อ 

นายอนิรุทธิ์ เวียงอินทร์ - ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ทางศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
แพร่ ขออนุญาตและขอความเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าใช้พ้ืนที่
แพะป่าเหียง และแพะลอมสุวรรณ จ านวน 1,039 ไร่ ซึ่งจ านวนพื้นที่ท่ีขอใช้และขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว จะรวมถึงบริเวณพ้ืนที่ส านักงานของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์
สัตว์แพร่ เพ่ือการบริหารจัดการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ต่อไป  

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ว่ามีผู้ใดจะเสนอความคิดเห็นหรือ
สอบถาม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ และขอมติที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุมสภาฯ - ได้เสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย และมีมติในที่ประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้า ได้ประชุมร่วมเพ่ือสรุปความคิดเห็นจากผู้น าชุมชน และประชาชนในต าบล
ห้วยม้า แล้วน ามาพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า และเชิญทาง
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่มาร่วมประชุมอีกครั้ง  

4.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2563   ประเภทรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
      2563   

ประธานสภาฯ  - ได้เชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยม้า ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
หัวหน้าส านักปลัด - ได้เสนอการขออนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
รายจ่ายส านักงานปลัด 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวมค่า
ติดตั้ง 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 ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561 

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

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.1 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 าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
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   
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รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.1 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 ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
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   
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
รายจ่ายส านักงานปลัด 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 
2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   

- จัดซื้อเครื่องเสียง ไมค์ ล าโพง เพื่อติดตั้งในอาคารหอประชุม อบต.ห้วยม้า (ห้องกิจการสภา)  
จ านวน  118,610  บาท  ดังนี ้

- ไมค์ส าหรับประธานสภา   จ านวน 1 ตัวๆ ละ 4,160  บาท      จ านวน   4,160  บาท 
- ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม        จ านวน 20 ตัวๆ ละ 4,050  บาท   จ านวน  81,000  บาท 
- เครื่องควบคุมเสียง           จ านวน  1  ตัวๆ ละ 11,050 บาท  จ านวน  11,050  บาท 
- ล าโพง ขนาด 8  นิ้ว          จ านวน  3  ตัวๆ ละ  5,800  บาท  จ านวน  17,400  บาท 
- ค่าติดตั้ง  จ านวน  5,000  บาท    
- รายจ่ายส านักปลัด 
-    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 หน้า 17 
 

รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
รายจ่ายส านักงานปลัด 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.1 งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

- โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า (ห้องส านักงานปลัด 

และห้องกองคลัง) จ านวน 387,000  บาท 

1. ต่อเติมห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร จ านวนพื้นที่ใช้สอย 28.00 

ตารางเมตร 
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2. ต่อเติมห้องส านักงานปลัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร จ านวนพื้นที่ใช้สอย 

28.00 ตารางเมตร ด้านข้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

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

ล าดับทื่ 28 

- รายจ่ายส านักปลัด 
       -    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 80 

     -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  0.00.-  บาท คงเหลืองบประมาณ  387,000.- บาท     
ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  118,610.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหก
ร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้ 268,390.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน) 
 

 

รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
รายจ่ายส านักงานปลัด 

3. แผนงานเคหะและชุมชน 
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   

- โครงการติดตั้งโต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมตกแต่งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
จ านวน  85,500  บาท  ดังนี้ 
1. โต๊ะขนาด 0.60 เมตร  x  1.00  เมตร  x 0.80  เมตร จ านวน 3 ตวัๆ ละ 3,000 บาท                              

จ านวน 9,000 บาท 
2. โต๊ะขนาด 0.60 เมตร  x 2.00 เมตร x 0.80 เมตร  จ านวน 4 ตัวๆ ละ 4,500 บาท                               

จ านวน 18,000 บาท 
3. โต๊ะขนาด 0.60 เมตร  x 1.50 เมตร x 0.80 เมตร  จ านวน 10 ตัวๆ ละ 4,500 บาท                              

จ านวน 45,000 บาท 
4. เก้าอ้ีบุนวมแบบมีพนักพิงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จ านวน 30 ตวัๆ ละ 450 บาท                           

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

พ.ศ. 2563 หน้า 8 
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รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
รายจ่ายส านักงานปลัด 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.1 งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า (ห้องส านักงานปลัด 

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 านวนพื้นที่ใช้สอย 

28.00 ตารางเมตร ด้านข้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

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

ล าดับทื่ 28 

- รายจ่ายส านักปลัด 
       -    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 80 

     -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  118,610.-  บาท คงเหลืองบประมาณ  268,390.- บาท     
ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 85,500.- บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้  182,890.- บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน)   

รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โอนเพิ่ม)      
รายจ่ายส านักงานปลัด 

4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.1 งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   

- โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า (ห้องกิจการสภา) 
จ านวน  611,490  บาท 
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- ต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.หว้ยม้า  ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร  จ านวนพ้ืนที่ใช้สอย 388.00 
ตารางเมตร ด้านข้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่  11  ต าบลหว้ยม้า 

- รายจ่ายส านักปลัด 
-    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 หน้า 7 
          

 
รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
รายจ่ายส านักงานปลัด 

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

4.1 งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า (ห้องส านักงานปลัด 

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 านวนพื้นที่ใช้สอย 

28.00 ตารางเมตร ด้านข้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

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

ล าดับทื่ 28 

- รายจ่ายส านักปลัด 
       -    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 80 

     -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  204,110.-  บาท คงเหลืองบประมาณ  182,890.- บาท     
ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 182,890.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปด
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้  0.00.- บาท   
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รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
รายจ่ายกองช่าง 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยม้า  

จ านวน  542,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร 

- สายทุ่งนา นางนวลจันทร์ ทะตัน ถึงท่ีนานายจ านงค์ ชัยธรรม หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยม้า 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (3) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที ่155 ล าดับที่ 31  

- รายจ่ายกองช่าง 

       -    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 120 
     -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  0.00.-  บาท คงเหลืองบประมาณ  0.00.- บาท     

ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 428,600.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหกร้อย
บาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้  113,400.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 

 

- รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ครั้งที่ 1) จ านวน  2  รายการ ดังนี้ 
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รายการบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 
           

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1. แผนงาน
การศึกษา 

บริหารงาน
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร
จ านวน 1 เครื่อง 

120,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร ชนิดขาว - ด า ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 120,000.-บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
ความเร็วขั้นต่ า 
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดผง ย่อ – ขยายได้ 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(GENERAL) 
• ระบบมัลติฟังก์ชั่น รองรับงาน
สูงสุดถึง ขนาด A3  
• ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น
ต่อนาท ี(Copy & Print) ขนาด
กระดาษ A4 หรือดีกว่า 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร ชนิดขาว - ด า ความเร็ว 
30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 120,000.-บาท    
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
ความเร็วขั้นต่ า 
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดผง ย่อ – ขยายได้ 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม 
ประจ าปี 2561 หน้าที่ 19 และ
71  
- รายจ่ายกองการศึกษา ศาสนา
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• รองรับงานสูงสุด เดือนละ 
ประมาณ 80,000 แผ่น 
(Copy/Print)  
ใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิด 
Amorphous Silicon Drum ที่มี
ความทนทานสูงสุดใช้งานได้ 3 
แสนมิเตอร์  
• Warm-up Time ใช้เวลาใน
การอุ่นเครื่องไม่เกิน 20 วินาที 
จาก Power On  
• Time to first print ความเร็ว
แผ่นแรกเพียง 7.8 วินาที (วางบน
กระจก), ใช้กับชุดป้อนต้นฉบับ 
9.2 วินาที, 8 วินาที (for 
print) หรือดีกว่า 
• ความละเอียดของส าเนา Fast 
1,200 dpi(Print), 600x600 dpi 
(copy/Scan) หรือดีกว่า 
• พลังงานที่ใช้ Sleep-mode: 1 
W, Stand-by: 119 W, 
Copying/Printing: 553 W หรือ
ดีกว่า 

และวัฒนธรรม 
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• 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) หรือ
ดีกว่า 
• Document Feeder ชุดป้อน
ต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลัง 2 หน้า
อัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 
แผ่น 45-160 แกรม 
(มาตรฐาน) หรือดีกว่า 
• General memory มี
หน่วยความจ ามาตรฐาน512MB, 
(สูงสุด 1,536 MB) หรือดีกว่า 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม 
ประจ าปี 2561 หน้าที่ 19     
และ71  
- รายจ่ายกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

    แผนงานบริหาร  
     งานท่ัวไป 
 
 

 

บริหารทั่วไป ลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑส์ านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

17,000 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  
จ านวน 1 เคร่ือง                     
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก                
(4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ า (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อย
กว่า 4 GB  

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 
1TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 120 GB 
จ านวน  1 หน่วย 

 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร ์All In One ส าหรับ
งานส านักงาน ราคา 17,000 บาท 
   มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 2       
แกนหลัก  (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 
หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ ( Level ) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า       
จ านวน 1 หน่วย 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network  Interface)             
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ( Interface)              
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 
- อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 2563 หน้า 79                      
- รายจ่ายส านักงานปลัด 

-มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย 
 
 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920 x 1080)  
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 
- รายจ่ายส านักงานปลัด 
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ประธานสภาฯ - ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถาม หากไม่มีผู้ใดเสนออย่างใด
แล้วขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  จ านวน 6 รายการ  เป็นเอกฉันท์ 

 

4.3  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีกี่  
      สมัย และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยม้า ประจ าปี พ.ศ. 2564 

- ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภา อบต.ห้วยม้า สมัยประชุมสามัญประจ าปี     
  พ.ศ. 2563 ของแต่ละสมัย 

        - ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยม้า ประชุมสามัญประจ าปี  
                                     สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุมสภาฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์ในการก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ ประจ าปี         

พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 11 - 25  กุมภาพันธ์ 2563 

    สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 11 - 25  พฤษภาคม 2563 
    สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 11 - 25  สิงหาคม 2563 
    สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 11 - 25  ธันวาคม 2563 

- การก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ     
ประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 คือ สมัยแรก ระหว่างวันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

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

 
(ลงชื่อ)   อนันท์พร  กฤษดาฐิติเศรษฐ์      / ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นางอนันท์พร  กฤษดาฐิติเศรษฐ์ ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
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(ลงชื่อ)   สงกรานต์   เสมานุสรณ์     / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายสงกรานต์   เสมานุสรณ์) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 

 

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

(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 
 

 

 

 


