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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 3) ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันที่  25  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. นายสงกรานต์ เสมานุสรณ ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 4 
5. นายสุชาติ ค าซุ้ย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 4 
6. นายอรรถพล ทะตัน    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 5 
7. นายเอนก ม้าชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 5 
8. นายชาญชัย สุทธนะ    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 6 
9. นายสุภาพ ทนันชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 7 
10. นางวิไล  กันทะหมื่น   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 7 
11. นายวีนัส ถ้อยค า    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 8 
12. นายเอกสิทธิ์ สิกขะเจริญ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 9 
13. นางวัชรา เดชอุปการ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 9 
14. นายสุรจิต ทาปง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที ่10 
15. นายภิรมย์ ณ อ่ิน    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 10 
16. นางสาวบุญเจือ เอกจิตร    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 11 
17. นายสถิตย ์ ชนสยอง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
18. นายเหรียญชัย เดอืนเป็ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
19. นายสายัณห์ ทนันชัย    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 13 
20. นางวัลซิน ชมชื่น    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 
21. นายสิกขะพงษ์ สิกขะเจริญ   ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 
 
 
 
 

ผู้ลาประชุม... 
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ผู้ลาประชุม 
1. นายยงค์เลิศ    ม้าชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 3 

เหตุไม่มาประชุมเนื่องจากลากิจ 
2. นายวัชรายุทธ  ผิวค า    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 

เหตุไม่มาประชุมเนื่องจากลากิจ 
 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
2. นายบุญรวม อินยะ   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
3. นายเฉลิมชัย ทะตัน   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
4. พ.อ.อ.กฤษกร โชคอ านวยพร  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
5. นายด ารงค์ บรรเลง   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยม้า 
6. นางนีรชา อาสาหม้อ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
7. นางวาสนา เหมืองหม้อ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นายประสิทธิ์ อุ่นศิริ   ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ 

ประชุมเวลา 09.00 น. 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่าครบ
หรือไม่ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าวทักทายที่ประชุมและเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ให้เลขานุการสภาฯ เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 (ครั้งที ่2 )   ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563  

เลขานุการสภาฯ - ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1       
(ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

          ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - จากรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวจะมีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  

3.1  การโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  (ครั้งที่ 2)  
 

ประธานสภาฯ - ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า 
 

นายก อบต.ห้วยม้า - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ตามข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดขอเชิญ
หัวหน้าส านักปลัดได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 

หัวหน้าส านักปลัดฯ - ได้เสนอการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ดังนี้  
รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
รายจ่ายส านักงานปลัด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงห้องท างานอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหวยม้า 
           กั้นห้องท างาน  จ านวน  47,040  บาท 
 

                  ด้านที่ 1  กั้นห้องชุดกั้นช่องตายคอแสงขนาด 3.00x3.00 ตารางเมตร 
 = 9 ตร.ม. x 1,600   จ านวนเงิน  14,400  บาท 

                   ด้านที่ 2 กั้นห้องพร้อมประตูเลื่อนชุดประตูรางแขวน ขนาด 3.00x3.30 ตารางเมตร  
= 9.9 ตร.ม. x 1,600   จ านวนเงิน  15,840  บาท 
 
 

ด้านที่ 3... 
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 ด้านที่ 3 กั้นห้องพร้อมประตูเลื่อนชุดประตูรางแขวน ขนาด 3.00x3.50 ตารางเมตร 

 = 10.5 ตร.ม. x 1,600   จ านวนเงิน  16,800  บาท 
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ชั้น 2   

- รายจ่ายส านักปลัด 
-    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2   ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 2 
 

รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
รายจ่ายส านักงานปลัด 
1.แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

 

- โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร  จ านวน  20,000  บาท  

“กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน" 

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 121 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของ อบต.ห้วยม้า หน้าที่ 61  ล าดับทื่ 2 

- รายจ่ายส านักปลัด 
       -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  0.00.-  บาท คงเหลืองบประมาณ 20,000.- บาท     

ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้ งนี้  เป็นเงิน 20,000 .- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)                    
คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้  0.00.- บาท   

 

 

 

 

 

 

รายการ... 



5 
 

 
รายการที่ขอลดรายจ่าย  (โอนลด) 
รายจ่ายส านักงานปลัด 
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุอ่ืน 

 

- ค่าวัสดุอ่ืน    จ านวน  32,200  บาท  

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 88 

- รายจ่ายส านักงานปลัด 
       -    อนุมัติจ่ายไปแล้ว  เป็นเงิน  0.00.-  บาท คงเหลืองบประมาณ 32,200.- บาท     

ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 27,040.- บาท                          
(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณในครั้งนี้  5,160.- บาท  
 

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถาม หากไม่มีผู้ใดเสนออย่างใดแล้วขอ
มติที่ประชุม  

มติที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
                   - ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

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

 
(ลงชื่อ)   อนันท์พร  กฤษดาฐิติเศรษฐ์      / ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นางอนันท์พร  กฤษดาฐิติเศรษฐ์ ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 



6 
 

 
 

 
(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 
 

 

 

 


