
                                                               -สำเนา-   
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8  เมษายน  2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่   
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหิม           พาทา ประธานสภา อบต.         -ลา- 
2 นายสุภาพ        อุดอาจ รองประธานสภา อบต. สุภาพ  อุดอาจ  
3 นายชัยรัตน์       ทวีทรัพย์ เลขานุการสภา อบต. ชัยรัตน์  ทวีทรัพย์  
4 นายเสลี่ยง         เป้งทา ส.อบต. ม. 1 เสลี่ยง  เป้งทา  
5 นายทองพูล         ปาบุ ส.อบต. ม. 1 ทองพูล  ปาบุ  
6 นายบัวรอง      คุณนะ ส.อบต. ม. 2 บัวรอง  คุณนะ  
7 นายคนึง      หาญรักษ์ ส.อบต. ม. 3 คนึง  หาญรักษ์  
8 นายพงศธร     คำก่อ ส.อบต. ม. 3 พงศธร  คำก่อ  
9 นางบานพับ       สุกพุด ส.อบต. ม. 4 บานพับ  สุกพุด  

10 นายประยูร      มารอด ส.อบต. ม. 4 ประยูร  มารอด  
11 นางสนิท        ชัยเชิด ส.อบต. ม. 5 สนิท  ชัยเชิด   
12 นายเปล่ง      เพลียปลัด ส.อบต. ม. 5 เปล่ง เพลียปลัด  
13 นายพูน            กาวะดี ส.อบต. ม. 6 พูน กาวะดี  
14 นายภูมิศักดิ์       จันสา ส.อบต. ม. 6 ภูมิศักดิ์ จันสา  
15 นายสมัคร         สุนทร ส.อบต. ม. 7          -ลา- 
16 นางคำหล้า       แถวภาพ ส.อบต. ม. 7 คำหล้า  แถวภาพ  
17 นายมนเทียน      แร่นาค ส.อบต. ม. 8 มนเทียน  แร่นาค  
18 นางนิตยา          มาจุ่ม ส.อบต. ม. 8 นิตยา  มาจุ่ม  
19 นางอุบล      ปาศรี ส.อบต. ม. 9 อุบล ปาศรี  
20 นายอนัน       ยอดคำ ส.อบต. ม. 9 อนัน  ยอดคำ  
21 นายถ้วน          พาทา ส.อบต. ม. 10 ถ้วน  พาทา  
22 นายปัญญา      ฆ้องวงศ์ ส.อบต. ม. 11 ปัญญา ฆ้องวงศ์  
23 นายคอวิน      อินปาน ส.อบต. ม. 12 คอวิน  อินปาน  
24 นายบุญมี         พุ้ยชัย ส.อบต. ม. 13 บุญมี  พุ้ยชัย  
25 นายละมุด        กาศรี ส.อบต. ม. 13 ละมุด  กาศรี  

     
     
     
     
     
     

 

 
 
 
 



 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรสิทธิ์         เมืองลี นายก อบต. สุรสิทธิ์  เมืองลี  
2 นางเอกกัญญา      ผดุงพล รองนายก อบต. เอกกัญญา  ผดุงพล  
3 นายสวัสดิ์         คำสุข รองนายก อบต. สวัสดิ์ คำสุข  
4 นายประมวล   คำโฉม เลขานุการนายก อบต. ประมวล คำโฉม  
5 นางวิจิตรา รัตนอุไร รองปลัด อบต. วิจิตรา  รัตนอุไร  
6 นางอังคณา  สุวรรณมา หัวหน้าสำนักปลัด อังคณา  สุวรรณมา  
7 นางชีวานันท์ หมื่นสาย ผู้อำนวยการกองคลัง ชีวานันท์ หมื่นสาย  
8 นายสยาม จันทร์แปลก ผู้อำนวยการกองช่าง สยาม จันทร์แปลก  
9 นายชูเกียรติ  พรมเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ชูเกียรติ  พรมเมือง  
10 นางสาวฐิติรัตน์  ชาอุ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ฐิติรัตน์ ชาอุ่น  
11 นางกุณฑิกา  โสดบ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กุณฑิกา  โสดบ้ง  
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เริ่มประชุมเวลา    08.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   -กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

    -แจ้งมีสมาชิกสภาฯ ลา 2 ท่าน คือ นายเหิม  พาทา (ส.อบต.หมู่ 2) และ      
   นายสมัคร  สุนทร  (ส.อบต.หมู่ 7) 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมตรวจสอบสำเนาบันทึกการประชุม  ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
   ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เพ่ือขอมติรับรอง 

มติที่ประชุม   -พิจารณาแล้วมีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์      

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้  

    ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  พิจารณาเสร็จ 

    ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
หมวดครุภัณฑ์ (สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ.2564 

เลขานุการสภาฯ   โดยมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 
ที่ประชุม รับทราบ 

๕.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564 
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ      
                                          โอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น   
                                          รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
                                         รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
                                           (โอนตั้งเป็นรายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
    กองคลัง 
    โอนลด 
    งบดำเนินงาน 
    หมวด    ค่าวัสดุสำนักงาน        ตั้งไว้  240,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน 102,572.45 บาท  โอนลด 8,500 บาท   
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โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
สำนักปลัด 
งบลงทุน 
หมวด  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ   
1.ค่าเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  2 ตัว  เป็นเงิน 4,000 บาท 

     -พนักพิงหลังเป็นตาข่าย 
     -ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 
     -ขนาดกว้าง 64 x ลึก 53 x สูง 93-105 ซม. 
    2.ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร  ชนิด  40 ช่อง  จำนวน 1 หลัง เปน็เงิน 4,500 บาท 
     -ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง 
     -เหล็กแผ่น SPCC หนา 0.5 มม.โครงตู้หนา 0.6 มม.พ่นเคลือบด้วย 
    สีอีพอกซ่ี 
     -มีล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้ 
     -ขนาดกว้าง 92 x ลึก 31 x สูง 180 ซม.   
ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมฯได้พิจารณาและซักถามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

 2564 (โอนตั้งเป็นรายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักงาน)  

นายคอวิน  อินปาน  สอบถามหลังจากมีการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ จะดำเนินการได้เลยหรือไม่   (ส.อบต.
หมู่ที่ 12)    

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ      
                                          โอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น   
                                          รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
    เมื่อสภาอนุมัติก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ ต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  
              (โอนตั้งเป็นรายการใหม่) หมวดครุภัณฑ์ (สำนักงาน) 

    -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง         
              ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามกฎหมาย 
               กำหนด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เหน็ชอบการโอนงบประมาณ  
               รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 (โอนตั้งเป็นรายการใหม่) หมวดครุภัณฑ์  
                                          (สำนักงาน) 
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    โดยมีมติเห็นชอบ 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นายก อบต. แจ้งการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยของตำบลห้วยไร่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภา ฯ ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม
ครับ 

ปิดการประชุม เวลา 12.๐๐ น. 
 
                  ลงชื่อ          ชัยรัตน์  ทวีทรัพย์         ผู้บันทึกการประชุม 

                                ( นายชัยรัตน์  ทวีทรัพย์ ) 
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร ่
 
  
       ลงชื่อ   สุภาพ  อุดอาจ              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                               (นายสุภาพ  อุดอาจ) 
            รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร ่ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                 พงศธร  คำก่อ 

(นายพงศธร  คำก่อ) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
บานพับ  สุกพุด 

 (นางบานพับ  สุกพุด) 
รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
อุบล ปาศรี 

(นางอุบล  ปาศรี) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


