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

เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2563 
ณ  หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมา้  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. นายยงเลิศ ม้าชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 3 
5. นายสิกขะพงษ์ สิกขะเจริญ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 3 
6. นายสงกรานต์ เสมานุสรณ ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 4 
7. นายสุชาติ ค าซุ้ย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 4 
8. นายอรรถพล ทะตัน    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 5 
9. นายเอนก ม้าชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 5 
10. นายชาญชัย สุทธนะ    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 6 
11. นายสุภาพ ทนันชัย    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 7 
12. นางวิไล  กันทะหมื่น   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 7 
13. นายวีนัส ถ้อยค า    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 8 
14. นายเอกสิทธิ์ สิกขะเจริญ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 9 
15. นางวัชรา เดชอุปการ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 9 
16. นายสุรจิต ทาปง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 10 
17. นายภิรมย์ ณ อ่ิน    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 10 
18. นางสาวบุญเจือ เอกจิตร    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 11 
19. นายสถิตย ์ ชนสยอง    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
20. นายเหรียญชัย เดือนเป็ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 12 
21. นายสายัณห์ ทนันชัย      ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 13 
22. นางวัลซิน ชมชื่น    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 
23. นายวัชรายุทธ ผิวค า    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า หมู่ที่ 14 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 
 
 
 

ผู้ลาประชุม... 
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ผู้ลาประชุม 
- ไม่มี 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
2. นายบุญรวม อินยะ   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
3. นายสุรกิจ ใสเหมือนแก้ว  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
4. พ.อ.อ.กฤษกร โชคอ านวยพร  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
5. นายด ารงค์ บรรเลง   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ห้วยม้า 
6. นางชลธร กาจารี   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ห้วยม้า 
7. นางนีรชา อาสาหม้อ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
8. นางวาสนา เหมืองหม้อ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
9. นายคมกฤษ มาศธนวุฒิ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
10. นายมนู  มะหิงษา   ต าแหน่ง  ก านันต าบลห้วยม้า 

ประชุมเวลา 09.00 น. 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาฯ  ได้ตรวจนับองค์ประชุมว่าครบหรือไม่ เมื่อครบองค์
ประชุมแล้วได้กล่าวทักทายที่ประชุมและเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 การรายงานตัวมาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเหมา          

จ านวน 3 ราย 
ประธานสภาฯ - ได้แจ้งที่ประชุมว่ามีพนักงานส่วนต าบลโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 2 ราย และมีพนักงาน

จ้างเหมา 1 ราย จึงได้ให้พนักงานดังกล่าวได้แนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาฯ 

 พนักงานได้รายงานตัวดังนี้ 
1. นายสิทธิชัย  เรืองฤทธิ์  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
2. นางสาวกุลวดี  ปัญญาไวย  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
3. นางสาวรุ่งนภา  อินทะจักร  พนักงานจ้างเหมา  ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 

                                                             /ซึ่งกองปรับ... 
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1.2 เรื่องเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ลาออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่      
วันที่ 1 พฤษภาคม  2563   

ประธานสภาฯ - ได้แจ้งที่ประชุมว่านายสิกขะพงษ์  สิกขะเจริญ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ได้ลากออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่  1  พฤษภาคม  2563 และได้ขอให้ที่ประชุมได้
ข้ามระเบียบวาระการประชุม ไปที่ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ  4.1 ก่อนจะด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตามล าดับ  

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ให้เลขานุการสภาฯ เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 (ครั้งที ่3 )   ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2563  

เลขานุการสภาฯ - ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1       
(ครั้งที่ 3) ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ประธานสภาฯ - จากรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวจะมีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (เรื่องค้างการพิจารณา)   

3.1  เรื่องการรับมอบงานก่อสร้างภายในชุมชนห้วยม้า (อาคารกีฬา) บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9  
ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ก่อสร้างจากงบประมาณการเคหะแห่งชาติ 
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.1 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2562               
(ตามเอกสารหมายเลข 2) 

 

ประธานสภาฯ - ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า 

ประธานสภาฯ  -    ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
นายก อบต.ห้วยม้า - ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาดังนี้  อ้างถึงหนังสือ อบต.ห้วยม้าที่ พร 71101/ 113 ลงวันที่             

17 พฤษภาคม 2562 การพิจารณารับมอบงานก่อสร้างภายในชุมชนห้วยม้า (อาคารกีฬา)       
ได้แจ้งให้ การเคหะแห่งชาติ กองปรับปรุงกายภาพชุมชน ได้ปรับปรุงงานก่อสร้างภายในชุมชน  

 
                                                                                                              /ซึ่งกองปรับปรุง... 
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ซึ่งกองปรับปรุงกายภาพชุมชน การเคหะแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ พม 5151/ปช/257 ลงวันที่ 27  
สิงหาคม 2562 ขอส่งมอบงานก่อสร้างและครุภัณฑ์ ได้แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงตามรายการ
ที่แนบพร้อมหนังสือจึงขอความเห็นชอบการรับมอบงานก่อสร้างดังกล่าวจากที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

ประธานสภาฯ -ได้ให้ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า
และได้เชิญก านันต าบลห้วยม้า ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองและใกล้ชิดในพ้ืนที่ ได้เพ่ิมเติมให้ที่ประชุม
สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา 

ก านันต าบลห้วยม้า -ได้เสนอความคิดเห็นร่วมกับทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าประโยชน์ในการรับอาคาร
กีฬา ซึ่งอาคารนี้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรม และส่วนราชการสามารถมา
ขอใช้อาคารนี้ในการท ากิจกรรม ในอนาคตจะมีการท ากิจกรรมหลายอย่างๆ ในอาคารแห่งนี้ 

นายก อบต.ห้วยม้า - เห็นด้วยในการรับโอนอาคารกีฬา ในอนาคตต าบลห้วยม้า จะมีการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ด้านกีฬา จะมีการพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ที่ประชุมสภาฯ - ได้เสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย และมีมติเห็นชอบรับมอบงานก่อสร้างภายในชุมชนห้วยม้า 
(อาคารกีฬา)  ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง    

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
     เลขานุการสภาในการประชุมในครั้งนี้ (ชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
     ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)           
     พ.ศ. 2554)  ข้อ 19 วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา   
     ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่    
     ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง   
     สว่นท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม 
     คราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่  
     การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ  

ประธานสภาฯ -ได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นในการ  
 ประชุมครั้งนี้ (ชั่วคราว)  

1. นายเอกสิทธิ์  สิกขะเจริญ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  หมู่ที่ 9 ขอเสนอ พ.อ.อ.กฤษกร  
โชคอ านวยพร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ในการประชุมครั้งนี้  
 
 
        /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ    - ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนจากรายชื่อที่ได้เสนอมา 
     - มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสิกขะพงษ์  สิกขะเจริญ และนายสมบัติ  มะโนนัย 
ประธานสภาฯ - สอบถามที่ประชุมสภาฯ จะมีผู้เสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออ่ืนอีก ถือว่ามี

ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาในการประชุมในครั้งนี้มีราย
เดียว ได้แก่ พ.อ.อ.กฤษกร  โชคอ านวยพร 

ที่ประชุมสภาฯ   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.2  การพิจารณาให้เลขานกุารสภาพ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ 
      ประธานสภาฯ ทั้งนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม 2563 (มาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.  
      สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.  
      2562) 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.3  การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างโดยให้มีผลนับแต่วันเลือก        
(ตามข้อ 15 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากได้รับหนังสือของนายสิกขะพงษ์  สิกขะพงษ์ ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้า  เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2563 เรื่อง การขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ได้เชิญ พ.อ.อ.กฤษกร  โชคอ านวยพร  ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยม้าตามระเบียบต่อไป 

พ.อ.อ.กฤษกร  โชคอ านวยพร - ได้ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ดังนี้ 
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 15 ก าหนดว่า เมื่อประธานสภาท้องถิ่น          
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภา
ท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างใน
การประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ข้อ 18 ก าหนดว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 
        /ส าหรับ....  
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ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
ข้อ 13  ก าหนดว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และข้อ 12 ให้น าวิธีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 8 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ 8 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น     
ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 
ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้ ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น โดยค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 

นายเอกสิทธิ์  สิกขะเจริญ - กระผมนายเอกสิทธิ์  สิกขะเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า       
หมู่ที่ 9 ขอเสนอ พ.อ.อ.กฤษกร  โชคอ านวยพร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนจากรายชื่อที่ได้เสนอมา 
ที่ประชุมสภาฯ - นายเหรียญชัย  เดือนเป็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  หมู่ที่ 12 

และ นายสายัณห์ ทนันชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  หมู่ที่ 13 
รับรองการเสนอชื่อดังกล่าว 

ประธานสภาฯ - สอบถามที่ประชุมสภาฯ จะมีผู้เสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออ่ืนอีก ถือว่ามีผู้
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้ารายเดียว                    
ได้แก่ พ.อ.อ.กฤษกร  โชคอ านวยพร ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 14  ก าหนดว่า  
ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก     

 ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการเลือกด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าแทน
ต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้  ได้แก่ พ.อ.อ.กฤษกร  โชคอ านวยพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ที่ประชุมสภาฯ - เห็นชอบในการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า                           
ด้วยคะแนนเสียง 22  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

 
 
         /4.4 การพิจารณา... 
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4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 

       เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
     (ตามเอกสารหมายเลข 3) 

ประธานสภาฯ - ได้เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

นักวิเคราะห์ฯ - ได้ให้ที่ประชุมร่มกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

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

4.5 การโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  (ครั้งที่ 3)  
     (ตามเอกสารหมายเลข 4) 

ประธานสภาฯ - ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

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  และข้อ และข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
ส่วนรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ (รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ) 

 

หัวหน้าส านักปลัดฯ - ได้เสนอการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         /รายการขอตั้ง... 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายจ่ายส านักงานปลัด 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน    2,500  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน  1  ตัว 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 ซม. สูง 98 ซม. ลึก 50 ซม. 
- เก้าอ้ีมีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ 
- พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ า และหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- เก้าอ้ีสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ 
- รายจ่ายส านักปลัด 

   

รายการที่ขอลดรายจ่าย   
รายจ่ายส านักงานปลัด 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน 235,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ระเบียบฯ ก าหนดให้จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนได้ 

- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 2,500.- บาท 
 
 
 
 
 
 

/รายการขอตั้ง... 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายจ่ายส านักงานปลัด 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. จัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิงสูง  จ านวน    4,200  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน  1  ตัว 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 71 ซม. สูง 114 - 124 ซม. ลึก 67  ซม. 
- เก้าอ้ีมีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ 
- เก้าอ้ีบุด้วยหนังเทียมคุณภาพดี 
- สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ด้วยระบบโช๊ค 
- รายจ่ายส านักปลัด 
 

   

รายการที่ขอลดรายจ่าย   
รายจ่ายส านักงานปลัด 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน 235,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ระเบียบฯ ก าหนดให้จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนได้ 

- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน  4,200.- บาท 
 

 
 

/รายการขอ... 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายจ่ายกองช่าง 
              3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  

1. ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง   จ านวน  7,000  บาท                                                   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล  

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,000.- บาท 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. เป็นกล้องคอมเพค (Compact Digital Camera) 

 2. ความเละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 

 3. มีระบบเฟลซในตัว 

 4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 

 5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

 6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

- รายจ่ายกองช่าง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

/รายการขอ... 
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รายการที่ขอลดรายจ่าย   
รายจ่ายกองช่าง 
            3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
  

1. ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง   จ านวน  7,000  บาท                                                   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล  

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,000.- บาท 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. เป็นกล้องคอมเพค (Compact Digital Camera) 

 2. ความเละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 

 3. มีระบบเฟลซในตัว 

 4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 

 5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

 6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

- รายจ่ายกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                /รายการ... 
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
รายจ่ายกองช่าง 

4.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน 
 

1. จัดซื้อสว่านไฟฟ้า (สว่านไฟฟ้าโรตารี่สามระบบ)  จ านวน 1 เครือ่ง 
 

 จ านวน 14,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสว่านไฟฟ้า (สว่านไฟฟ้าโรตารี่สามระบบ)    
มีคุณสมบัติเฉพาะ 
 1. ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 820 w 
 2. แรงกระแทก 3.2 J 
 3. อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0-4,000 ครั้ง/นาที 
 4. ความเร็วพิกัด 0-900 รอบ/นาที 
 5. เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต 4-28 มม. 
 6. เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ 13 มม. 
 7. เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ 30 มม. 
 - รายจ่ายกองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            /รายการ... 
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รายการที่ขอลดรายจ่าย   
รายจ่ายกองช่าง 

4 . แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            /รายการ... 

 

          
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสว่านไฟฟ้า   จ านวน  1  เครื่อง   ราคา 14,000 บาท 
มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
 1. ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 800 w 
 2. เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit 28 มม (1-18 นิ้ว) 
 3. อัตราเจาะกระแทกต่อนาที่  0-4 ,500  
 4. ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1,100  
 5. ชุดกระเป๋าถือ 
- รายจ่ายกองช่าง 

 
1. จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน  1  เครื่อง  
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รายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
รายจ่ายกองช่าง 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
 

1. จัดซื้อปั๊มสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  จ านวน 1  ตัว จ านวน  23,700  บาท    
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปั๊มสูบน้ าหอยโข่ง  ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  จ านวน  23,700  บาท 

 - รายจ่ายกองช่าง 

รายการที่ขอลดรายจ่าย   
รายจ่ายกองช่าง 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

- จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน     จ านวน  216,000  บาท 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่งานระบบ 
   ประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยม้า จ านวน 1 อัตรา 
   เป็นเงิน 108,000.- บาท 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่รับผิดชอบ                      
   ของ อบต.ห้วยม้า 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000.- บาท 
- รายจ่ายกองช่าง 
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 18,000.- บาท 

 

 
 
 
                   /รายการ... 
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รายการที่ขอลดรายจ่าย   
รายจ่ายกองช่าง 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบด าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุอ่ืน 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น วัสดุที่ใช้ในงานประปา ตลอดจนวัสดุ รายการต่างๆ ที่ ก าหนดให้   
  เป็นรายจ่ายประเภทนี้  จ านวน  50,000  บาท 
- รายจ่ายกองช่าง 
- ขอโอนงบประมาณลดลงในครั้งนี้ เป็นเงิน 5,700  บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            /รายการ... 
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รายการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
รายจ่ายส านักงานปลัด 
ข้อความเดิม 

1. 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 
 

ขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ดังนี้ 
รายจ่ายส านักงานปลัด 

ข้อความใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

- โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
- (ห้องกิจการสภา) จ านวน  610,890  บาท 
- ต่อเติมอาคารหอประชุม  อบต.หว้ยม้า  ขนาดกว้าง 3.80  เมตร ยาว  10.00  เมตร    (จ านวน 2 ชัน้)    ด้านข้าง

อาคารหอประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยม้า   หมู่ที่  11     ต าบลหว้ยม้า 
- รายจ่ายส านักปลัด 
- ตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยม้า ก าหนด 

    /รายการขอเปลี่ยนแปลง... 
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รายการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
รายจ่ายกองช่าง 
ข้อความเดิม 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

     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      
 
 
 
 
 
 
           /ขอเปลี่ยนแปลง... 
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ขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ดังนี้ 
รายจ่ายกองช่าง 
ข้อความใหม่ 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 

 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน   250,000 บาท  
       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
          -  สายทางท่ี   1  ขนาดกว้าง 3.20 เมตร  ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 262.40   ตารางเมตร  
          -  สายบ้านนายปทุม   ทนันชัย  
      -   สายทางที่   2  ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 76.80 ตารางเมตร 

       -  สายบ้านนายเฉลิมชัย  จิระปาน  
       -  สายทางท่ี   3  ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว  46.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
             หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 119.60 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   
 
 
 
 
 
 
           /รายการขอเปลี่ยน.. 
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รายการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
รายจ่ายกองช่าง 
ข้อความเดิม 

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  จ านวน  4,300  บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
   พิมพ์ (Ink Tank Printer)  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   1. เป็นเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงาน 
       ผู้ผลิต 
   2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
   3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm)  หรือ  
      8.8  ภาพต่อนาที (ppm)   
   4.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อนาที่ (ppm)  หรือ 4.5 ภาพต่อ 
       นาท ี  (ppm)     
   5. มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง 
   6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
   7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter และ  Custom  
  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  
    ประจ าปี  พ.ศ. 2561  
  - รายจ่ายกองช่าง 

 
 
 
 
 
 

            /รายการ... 
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รายการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
รายจ่ายกองช่าง 
ข้อความใหม่ 

3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                    
                                 จ านวน 4,300  บาท 

              คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   1. เป็นเครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงาน 
       ผู้ผลิต 
   2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
   3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ 
      นาท ี(ppm)  หรือ 8.8  ภาพต่อนาที   
   4. มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที   
      (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที่      
   5. มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง 
   6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
   7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter และ  Custom  
  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
    คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12 พฤษภาคม             
    พ.ศ. 2563  
  - รายจ่ายกองช่าง 

    

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถาม หากไม่มีผู้ใดเสนออย่างใดแล้วขอ
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

 
 
         /4.6 การพิจารณา… 
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4.6 การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบระทรวง   
    มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ   
    ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  
    เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 3 โครงการ    
    (ตามเอกสารหมายเลข 5)  

ประธานสภาฯ  - ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
   ต าบลห้วยม้า 

นายก อบต.ห้วยม้า  - ได้แจ้งยอดเงินสะสม  ณ  วันที่ 30 เมษายน  2563  
1. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่

ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว จ านวน  8,615,276.36  บาท 
2. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จ านวน  8,615,276.36  บาท 
3. ส ารองงบบุคลากร ประมาณ 2 เดือน จ านวน 2,143,280  บาท 
4. ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า จ านวน 3,297,300  บาท 
5. เงินสะสมคงเหลือ  จ านวน  3,174,696.36  บาท 
6. ส ารองกรณีสาธารณภัย 10 % จ านวน  317,469.64  บาท 
7. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน  2,857,226.72  บาท 

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการ  ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึง 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน 3 โครงการ   (ตามเอกสารหมายเลข 5) ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยม้า     
 จ านวนเงิน  65,000  บาท 
- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 23.00 เมตร                                   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  115.00  ตารางเมตร 
- สายทางบ้านนายองค์การ ป้อมรบ ถึงปากทางเข้าบ้านห้วยหอย 
 
 
 
 
 
 
       /โครงการ... 
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2. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 7,11,13 ต าบลห้วยม้า       

จ านวนเงิน  609,500  บาท 

- สายที่ 1 คลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  ขนาดปากกว้าง  2.70 เมตร  ก้นกว้าง  1.00 เมตร  

ลึก  1.20  เมตร   ยาว  3,210.00  เมตร 

- สายที่ 2 คลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  ขนาดปากกว้าง 1.20  เมตร  ก้นกว้าง  0.50  เมตร  

ลึก  0.50 เมตร  ยาว  780.00  เมตร 

- สายล าเหมืองชาญชัย หมู่ที่ 7,11,13 
 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 5         

ต าบลห้วยม้า  จ านวนเงิน  500,000 บาท 

- รางระบายน้ า คสล. แบบไม่มีฝาปิด  ขนาดปากกว้าง  0.60  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

ยาว 280.00 เมตร 

- สายล าเหมืองหลวง หมู่ที่  5 

รวม 3  โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   1,174,500  บาท 

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ทีป่ระชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จ านวน 3 
โครงการ  เป็นเงิน 1,174,500  บาท ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

 

4.7  การพิจารณารับถ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตามหนังสือกรมพล
ศึกษา ที่  กก 0310/592 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ขอทราบความประสงค์
รับการถ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โครงการ
ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า    

ประธานสภาฯ  - ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วน  

นายก อบต.ห้วยม้า - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้รับหนังสือจากกรมพลศึกษา ที่  กก 0310/592 
ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ขอทราบความประสงค์รับการถ่ายโอนทรัพย์สินและ
สิ่งปลูกสร้าง เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า     
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามท่ีกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

                                                                                                             /ได้ด าเนินการ... 
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                              ได้ด าเนินการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประจ าปี     
พ.ศ. 2557 ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า โดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
สร้างสนามกีฬาแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น        
ในการนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดกับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้มีสถานที่เล่น ออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
กรมพลศึกษาจึงขอทราบความประสงค์ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าจะสามารถรับ
การถ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างของสนามกีฬาต าบลห้วยม้าได้หรือไม่ จึงขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าในการรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว  

          - กรณ ีอบต.จะรับมอบสนามกีฬาได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากหน้าที่และอ านาจ
ตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 68 มาตรา 68 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (4) ให้มีและบ ารุง 
สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  และพ.ร.บ.ก าหนดแผน
และกระจายอ านาจให้ อปท. พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 16 ให้เทศบาลเมือง
พัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเอง ดังนี้ (14) การส่งเสริมกีฬา 

 

ในวันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้า ได้พิจารณารับการถ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีโครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ประธานสภาฯ - ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถาม หากไม่มีผู้ใดเสนออย่างใด
แล้วขอมติที่ประชุม และขอเชิญก านันต าบลห้วยม้า ซึ่งเป็นตัวแทนทางฝ่ายปกครองต าบล
ห้วยม้า ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม 

ก านันต าบลห้วยม้า       - ได้แสดงความเห็นในการรับมอบถ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเข้าใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า หากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้ารับ
มอบมา จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับต าบลห้วยม้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูก
สร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในต าบลห้วยม้า  

ที่ประชุมสภาฯ - ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างหลากหลาย ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติ 
มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ มีมตเิห็นชอบ รับการถ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเข้าใช้

ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  
ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

 

 

                                                                       /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
                   - ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 
(ลงชื่อ)   พ.อ.อ. กฤษกร  โชคอ านวยพร      / ผู้บันทึกการประชุม 

                       (กฤษกร  โชคอ านวยพร) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ปฏิบัติหน้าที่ 

    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 
 
 
 
            /(ลงชื่อ)... 
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(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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


