
 
บนัทกึรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยแคน 

สมัยสามัญ  สมยัที ่ 2 / ๒563 ครัง้ที ่2  
วนัพธุที ่ 26  สงิหาคม  ๒๕63  เวลา  09.00  น. 

ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยแคน ชัน้  2   

 
ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑.นายสังวาลย์   ฉววีงษ์     ตำแหน่ง ประธานสภา อบต. 
๒.นายสมชาย  นาคิลชาต ิ    ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต. 
๓.นายสมพงษ์  นินสิงขอน    ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๑ 
๔.นายสุพันธ์  ทุมตะขบ     ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๑ 
๕.นายมังกร  แท่นทอง     ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๒ 
๖.นายบุญเลิศ  สุคำชา     ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๓ 
๗.นายคำสิงห์  วรหิน     ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๓ 
8.นายตุ่น  นาคสุรินทร์     ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๔ 
9.นางสาวสุวิทย์  ศรีถาวร  ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๕ 
๑0.นายประจวบ  วิชัยยงค ์  ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๖ 
๑1.นางติ๋ม  ตัวไธสง     ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๗ 
๑2.นายจำเริญ  สิงห์ทองหลาง   ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๗ 
๑3.นายรัชนาท  ทองทิพา     ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ ๘ 
๑4.นายสมชาย  บุญภูมิ       ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
๑.นายทิวากร  รังปัญญา     ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 
๒.นายหนูจันทร์  ประทุมวี    ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 
๓.นายบุญเลิศ  พยัคสา     ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 
๔.นายยอน  ฝอยทองสำโรง  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 
5.นางจันทิมา  วาปีทะ         ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วง 
6.นายบุญเหลือ  เต็มสวัสดิ์    ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
7.นายบัวลา  สาทร     ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 
8.นายหมัด  รังปัญญา    ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
9.นายเชย  คงป้อม    ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
10.นายนัฐชัย  ต้นเนียม   ตำแหน่ง  ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอห้วยแถลง 
11.นายอิสระ  อำมาตย์มนตรี     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
12.นายวันชอัน  ปะนามะกา   ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
13.นายประสิทธิ์ สุคำชา   ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 
14.นายสมชาย  นามใหม่   ตำแหน่ง กำนันตำบลห้วยแคน 
15.นางมณีรัตน์  เพชรเลิศ  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 
16.ดต.สุพรรณ  สุพานิช   ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป) สภ.ห้วยแถลง 
17.นางนิติยา  ศณไชย   ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 
 

    /18.นายพัฒนศักดิ์... 
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18.นายพัฒนศักดิ์  มั่นดี   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
19.อัญชลี  พลชุมแสง    ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ 
20.นางชวนพิศ  ประทักษ์ขีนัง  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด 
21.นางปนิดา  แสวงพรชัยสิน  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
22.นางสาวสุรสา  ลวดลาย  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
23.นางสาวกาญจนา  โทสันเทียะ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
24.นางจงกรณ์  พันนาเหนือ    ตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้  
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมชาย   
บุญภูมิ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  ขอเชิญ  นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแคน  ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันและได้กล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)   ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1  แนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาใหม่  

-  นางปนิดา  แสวงพรชัยสิน  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน   ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563   

 

ที่ประชุม          -รับทราบ 
 

(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์)   -องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ยินดีต้อนรับครับ 
ประธานสภาฯ  1.2  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน   

ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน  ด้วยอำเภอห้วยแถลงร่วมกับคณะสงฆ์  อำเภอห้วยแถลง  ได้อัญเชิญ
หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน  แห่รอบพื้นท่ีอำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อนพิธีเททองหล่อ  
พระพุทธศรีพิทักษ์ชน  (จำลอง)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  ในวันเสาร์ที่  5  กันยายน  2563  เวลา  12.05  น.  ณ  บริเวณลาน
อเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

สำหรับตำบลห้วยแคน  มีกำหนดการแห่หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน  ให้ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลห้วยแคน ได้ร่วมทำบุญปิดทองหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน  
2563   

 

ที่ประชุม          -รับทราบ 
1.3  ตามที่จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย  (ภัยแล้ง)  เหตุเกิดเมื่อ
วันที่  1  มกราคม  2563  ประกาศ  ณ  วันที่  20  มกราคม  2563  รวม  10  ตำบล  
120  หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  บัดนี้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในพ้ืนที่แล้วตั้งแต่
วันที่  29  กรกฎาคม  2563   

ที่ประชุม          -รับทราบ 
 

          /(นายสังวาลย์... 
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(นายสงัวาลย์  ฉวีวงษ์)     ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่  2/2563   ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ          เมื่อวันเสาร์ที่ 15  สิงหาคม  2563 

- ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ว่ามีข้อใดแก้ไข
หรือไม่หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  - ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ 
ประชุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันเสาร์ที่  
15 สิงหาคม 2563 

 
(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องที่จะเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ประธานสภาฯ    3.1 การพจิารณา (รา่ง) ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วาระที ่2 (ขัน้แปรญัตต)ิ 
-เนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563  
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน  โดยมี  1.นายสุพันธ์  ทุมตะขบ  
ส.อบต. ม. 1    2.นายมังกร  แท่นทอง  ส.อบต. ม. 2   3. นายบุญเลิศ   สุคำชา    
ส.อบต. ม.3    4.นายประจวบ  วิชัยยงค์  ส.อบต. ม. 6   5.นายจำเริญ  สิงห์ทองหลาง 

ส.อบต. ม. 7   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2537 ข้อ 45, 49   เมื่อสภาท้องถิ่นกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และกำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 
เวลา 16.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ซึ่งมีรายละเอียดในการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้กล่าวรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนครับ 

 

(นายบุญเลศิ  สุคำชา)   -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน นายกองค์การบริหาร 
ประธานคณะกรรมการ ส่วนตำบลห้วยแคน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 

แปรญตัติ  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
-ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2563 

 ครั้งที่ 1  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณารับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ซึ่งสภามีมติรับหลักการในวาระที่ 1   
 

 

         /แล้วได้กำหนด... 
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แล้วได้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  คือตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม  
2563   ถึงวันที่  19  สิงหาคม  2563  ระยะรับคำแปรญัตติตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น.  ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
ท่านใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติ  ภายในระยะเวลาแต่อย่างใด และกระผมได้ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ตรวจสอบดูรายละเอียด แผนงาน โครงการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างรอบคอบแล้วไม่มีการเพิ่มเติมในขั้นตอนหรือหัวข้อใด ๆ  
จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     -จากการที่ได้รับฟังคำชี้แจงจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  (ร่าง)  ข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  ท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติตามที่ได้กำหนดระยะเวลาไว้  
และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วให้คงไว้ซึ่ง  (ร่าง)  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามเดิมไม่มีการปรับลดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแต่อย่างใด  ในวาระท่ี  2  (ข้ันแปรญัตติ) 

  ดังนั้น  กระผมจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  ในวาระที่  2   
(ข้ันแปรญัตติ)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  ท่านใดเห็นควรให้ผ่านวาระที่  
2  (ขั้นแปรญัตติ)  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชมุ -มีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ)     ด้วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  12  เสียง 

 ไม่มีมติเห็นชอบ  -  เสียง     งดออกเสียง  1  เสียง   องค์ประชุม  13  เสียง 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     -ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประธานสภาฯ ในวาระที่  3  (ขั้นลงมติ)  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  พักรับประทาน

อาหารก่อนที่จะประชุมพิจารณาในวาระท่ี  3  (การลงมติ)  เวลา  13.00  น.  ครับ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ตำบลห้วยแคนทุกท่านเข้าห้องประชุมพิจารณา  วาระท่ี  3  (การลงมติ) 
  
(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     3.2  การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564           
ประธานสภาฯ  วาระที่  3  (ขั้นลงมติ) 

-ก่อนที่จะมีการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
วาระที่ 3  (ขั้นลงมติ)  กระผมขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  ชี้แจง
กฎระเบียบในการพิจารณา  (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564  (ข้ันลงมติ)  ต่อไปขอเชิญครับ 

 

 
 /(นายสมชาย... 
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(นายสมชาย  บญุภมูิ)  -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน นายกองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนตำบลห้วยแคน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 

   หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   -อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
 ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติ  ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 -ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  3  นี้  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้
มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควรและให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  ลงมติให้
ตราเป็นข้อบัญญัต ิ

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     -การพิจารณา  (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ประธานสภาฯ วาระที่  3  (ขั้นลงมติ)  เพ่ือขอมติในที่ประชุมในวาระที่  3  (การลงมติ)  ของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนว่าจะเห็นชอบกับ  (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หรือไม ่

 -ดังนั้น  กระผมขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ออกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครับ 

 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
คะแนนเสียงเห็นชอบ  12  เสียง    ไม่มีมติเห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง  1  เสียง   
องค์ประชุม  13  เสียง 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     -เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้วก็จะดำเนินการนำเสนอนายอำเภอ  

เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติ  และประกาศใช้ต่อไป 
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
    
(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์)     ๓.3 การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนชี้แจงครับ 
 

(นายสมชาย  บญุภมูิ) -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน นายกองค์การบริหาร 
ปลดั อบต.หว้ยแคน ส่วนตำบลห้วยแคน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
-อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2541  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

        /1.โอน... 
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1.โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน 10 ตัว คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  

1) ขนาดกว้าง 60* ยาว 180* สูง 75 ซม.  
2) หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาติเกิลปิดผิวด้วยแผ่นโฟมิก้าสีขาวกันน้ำ ทนร้อน และรอบขีด

ข่วนได้ดี  
3) ขอบหน้าโต๊ะปิดด้วย PVC สีดำ ป้องกันการกระแทก  
4) ขาโต๊ะชุบโรเมี่ยมพร้อมปุ่มปรับระดับขาได้  
5) สามารถพับเก็บได้   

งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 0.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 0.- บาท  โอนเพิ่ม  
จำนวน  20,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวน  20,000.- บาท  
2.โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบดำลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร  จำนวน  1 ตวั  
คุณลักษณะพื้นฐาน  

1) ขนาดกว้าง 65* ลึก 73* สูง 115 ซม.  
2) พนักพิงและที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมขึ้นรูป 
3) ท้าวแขนเหล็กชุบโครเมี่ยมด้านบนบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมขึ้นรูป  
4) ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมี 5 ล้อ มีโช๊คปรับสูงต่ำได้  

งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 0.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 0.- บาท  โอนเพิ่ม  
จำนวน  6,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวน  6,000.- บาท   
3.โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

1) ขนาด กว้าง 58* ลึก 67 *สูง 95 ซม.  
2) พนักพิงและที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมสีดำ  
3) มีท้าวแขนพลาสติกขึ้นรูป  
4) ขาพลาสติก มี 5 ล้อ ก้านหมุนได้รอบ มีโช๊คปรับสูงต่ำได้  

งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 0.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 0.- บาท  โอนเพิ่ม  
จำนวน  2,800.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวน 2,800.- บาท   
 

 
       /โอนลด... 
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โอนลด 

   ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน    
หมวดค่าตอบแทน   ประเภทค่าเช่าบ้าน  งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 205,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 70,241.94 บาท  โอนลด  จำนวน 28,800.- บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวน  41,451.94 บาท   

(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์) -จากที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้ชี้แจงแล้ว มีท่านใดมีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ที่จะสอบถาม หรือจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  
 

ที่ประชมุ -ไม่มี 
 

(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์) -ถ้าไม่มีท่านใดที่จะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมอีก กระผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  ขอมติที่ประชุมครับ  
 

ที่ประชมุ  -มีมติเห็นชอบเรื่องขออนุมัตกิารโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
-คะแนนเสียงเห็นชอบ  12  เสียง  ไม่มีมติเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
องค์ประชุม  13  เสียง 

 

(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์)     3.4  การขอผอ่นผนัการชำระหนีห้รอืขยายเวลาการชำระหนีโ้ครงการเศรษฐกิจชมุชน 
ประธานสภาฯ  กลุม่ผูใ้ชปุ้ย๋บา้นหนองแต ้หมู ่2  ตำบลหว้ยแคน  อำเภอหว้ยแถลง  จงัหวัดนครราชสมีา 
   ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนชี้แจงครับ 
 

(นายสมชาย  บญุภมูิ) -ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้รับหนังสือการขอผ่อนผันการชำระหนี้ขยายเวลา 
ปลดั อบต.หว้ยแคน การชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยบ้านหนองแต้ หมู่ 2  โดยครบกำหนดชำระเงิน

ในวันที่ 18 เมษายน 2563 (สัญญาเลขท่ี 01/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562) 
  ด้วยสมาชิกได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในปีที่ผ่านมาประกอบกับประสบ 

กับวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ทำให้สมาชิกต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพและภาระ 
หนี้สิ้นต่าง ๆ ทำให้สมาชิกไม่สามารถส่งเงินคืนได้ทันกำหนดเวลา จึงทำการประชุมประชาคม
กรรมการและสมาชิก(ตามสำเนาบันทึกการประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563) เพื่อขอผ่อนผัน
การชำระหนี้หรือขยายเวลาการชำระหนี้และทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้หรือขยายเวลา
การชำระหนี้ลงวันที่  7  เมษายน  2563 
 ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 
หมวด 3  การขอยืมและจ่ายเงินทุน ข้อ 27 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ เช่น 
อุทกภัย วาตภัย  หรืออัคคีภัยเป็นเหตุให้โครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมไปลงทุน
ได้รับความเสียหาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอาจยื่นคำร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงิน
คืน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล ให้พิจารณาผ่อน
ผันหรือเลื่อนกำหนดชำระได้  ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี 
และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ 

 
/เพ่ือเป็น... 
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เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติตามคำร้องดังกล่าว 
 
(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์) -จากที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้ชี้แจงแล้ว มีท่านใดมีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ ที่จะสอบถาม หรือจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  
 

ที่ประชมุ -ไม่มี 
 

(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์) -ถ้าไม่มีท่านใดที่จะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมอีก กระผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาเห็นชอบการขอผ่อนผันการชำระหนี้หรือขยายเวลาการชำระหนี้ 

โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยบ้านหนองแต้ หมู่ 2  ตำบลห้วยแคน  อำเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  ขอมติที่ประชุมครับ  

 

ที่ประชมุ  -มีมติเห็นชอบการขอผ่อนผันการชำระหนี้หรือขยายเวลาการชำระหนี้ 
โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยบ้านหนองแต้ หมู่ 2  ตำบลห้วยแคน  อำเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา โดยถือข้อ 27 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย 
วาตภัย  หรืออัคคีภัยเป็นเหตุให้โครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมไปลงทุนได้รับความ
เสียหาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอาจยื่นคำร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการชำระเงินคืน พร้อม
ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล ให้พิจารณาผ่อนผันหรือ
เลื่อนกำหนดชำระได้  ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี และ
รายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ  ทั้งนี้ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563  
-คะแนนเสียงเห็นชอบ  12  เสียง  ไม่มีมติเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
องค์ประชุม  13  เสียง 

 
(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     -มีสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีต่อไปจะเข้าสู่ 
ประธานสภาฯ  วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ ครับ  
 
(นายสงัวาลย ์ ฉววีงษ์)  ระเบยีบวาระที ่ ๔  เรือ่งอืน่ ๆ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะเสนออะไรหรือไม่  เชิญครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญท่าน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยแถลง  ได้กล่าวเสนอแนะหรือชี้แจงในเรื่องส่วนงานที่
ท่านรับผิดชอบครับ 

 

(นายนฐัชยั  ตน้เนยีม) -เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต.   ท่านคณะผู้บริหาร 
ผูจ้ดัการการไฟฟ้าฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะถึงปี 2565 ในเรื่องของการขยายเขต
ไฟฟ้า โครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร เรื่องขอที่อยู่อาศัย ในตอนนี้เขตอำเภอ
ห้วยแถลงได้รับอนุมัติงบประมาณ 7 โครงการ ตำบลที่ได้ คือ ตำบลงิ้ว, ทับสวาย, หลุ่งประดู่, 
หลุ่งตะเคียน ในส่วนของตำบลห้วยแคนถ้าทำเรื่องเข้าไปก็คงได้รับอนุมัติโครงการครับ โครงการ
ที่กล่าวมานี้เป็นงบประมาณท่ีรัฐลงทุนให้ครับ สำหรับการไฟฟ้ามีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เท่านี้ครับ 

 

/(นายสังวาลย์... 
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(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 
(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -ขอขอบคุณท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากครับ ในลำดับต่อไปขอเชิญ  
ประธานสภาฯ ตัวแทนจากปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงได้กล่าวพบปะกับท่านผู้เข้าประชุมครับ 
 

(นายอิสระ อำมาตย์มนตรี) -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ   สมาชิกสภา อบต.ท่านคณะผู้บริหาร   
เจ้าหนา้ที่ปศสุตัว์ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วน 

ปศุสัตว์มีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุม โครงการมอบโค กระบือ ที่ผ่านมาเป็นการมอบให้สำหรับ
ประชาชนที่ตกเกณฑ์การสำรวจ จปฐ. ครับ 

(นายทวิากร รังปญัญา) -ขอสอบถามเรื่องวัคซีนมือเท้าเปื่อยในตอนนี้ยังมีอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์ไหมครับ 
นายก อบต.หว้ยแคน 
 

(นายอิสระ อำมาตย์มนตรี) -ในส่วนของวัคซีนมือเท้าเปื่อยมีอยู่ครับสามารถไปรับได้ที่สำนักงานครับ  
เจ้าหนา้ที่ปศสุตัว์   
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มากครับ ในลำดับต่อไปขอเชิญ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
ประธานสภาฯ บ้านหนองม่วงได้กล่าวพบปะกับท่านผู้เข้าประชุมครับ 
 

(นางจันทิมา  วาปีทะ)   -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ   สมาชิกสภา อบต.ท่านคณะผู้บริหาร   
ผอ.ร.ร.บา้นหนองมว่ง หัวหน้าส่วน ราชการทุกท่าน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ โรงเรียน

บ้านหนองม่วงในตอนนี้มีปัญหาเรื่องอาหารเสริมนมการขนส่งอาจจะไม่ค่อยมีการระมัดระวัง 
จึงทำให้ถุงนมแตกหลายถุง แต่ทางโรงเรียนได้แจ้งกับทางคนที่นำมาส่งแล้วตอนนี้ก็ดีข้ึนค่ะ 

 

(นายทวิากร รังปญัญา) -เรื่องนี้ฝากให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาไปดูแลตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ทำสัญญาทราบ 
นายก อบต.หว้ยแคน ถึงปัญหาเกิดขึ้นด้วยครับ 
 

(นางสาวอญัชล ี พลชมุแสง)-รับทราบค่ะ 
ผอ.กองการศกึษาฯ 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงครับ ในลำดับต่อไปขอเชิญ  
ประธานสภาฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้ได้กล่าวพบปะกับท่านผู้เข้าประชุมครับ 
 

 
 /(นางจงกรณ์...   
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(นางจงกรณ ์ พันนาเหนอื)-เรยีนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต.   ท่านคณะผู้บริหาร 
ผอ.รพ.สต.หนองแต้ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางอนามัย 

หนองแต้มีเรื่องแจ้งให้ทราบคือเรื่องเดิมค่ะคือเรื่องโรคโควิด 19 และไข้เลือดออก ก็จะพูดเรื่อง
โควิดก่อน เรายังคงต้องตั้งการ์ดเหมือนเดิมนะคะ เข้าที่ประชุมหรือที่ชุมชนแออัดต้อง 
สวมผ้าปิดปากปิดจมูกตลอดบางที่เราคิดว่าในประเทศไทยไม่มีการระบาดแต่จะมีที่กลับมาจาก
ต่างประเทศแต่ตอนนี้เราได้ข่าวว่ามีซากเชื้อโรคอยู่ในตัวแต่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ได้ซึ่งเป็นศัพท์
ใหมย่ังไม่รู้ว่าจะติดต่อได้เพราะฉะนั้นต้องระวังอันนี้ฝากด้วยค่ะ 
-เรื่องไข้เลือดออกตำบลห้วยแคนมีเพ่ิมอีก 1 ราย บ้านหนองม่วง หมู่ 7 ทาง อสม. ร่วมกับทาง
อนามัยได้ติดตามและกำจัดลูกน้ำยุงลายเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางอนามัยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
เท่านี้ค่ะ 

 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้มากครับ  
ประธานสภาฯ ในลำดับต่อไปขอเชิญ ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลงได้กล่าวพบปะกับ 

ท่านผู้เข้าประชุมครับ 
 

(ดต.สนุทร  อนิทรนาม)  -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต.ท่านคณะผู้บริหาร   
ผบ.หมู ่(ป)  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ช่วงนี้ทางตำบลห้วยแคนของเราเหตุการณ์ปกติครับ ถ้าเกิดเหตุเกิดเรื่องสามารถแจ้งทาง 
สถานีตำรวจได้ครับเบอร์โทรศัพท์ 044-311391 เบอร์โทรส่วนตัว 089-0713674 ครับ 

 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)  -ขอขอบคุณท่านตำรวจมากครับมีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
 

(นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์)     -ขอขอบคุณท่านตำรวจมากครับมีสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะเสนออะไรหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ 
 อบต.ทุกท่าน คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งโดยพร้อม

เพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 
 
   

ปิดประชุมเวลา  15.00  น. 
 

        
 
(ลงชื่อ)        สมชาย  บุญภูม ิ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายสมชาย  บุญภูมิ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 
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(ลงชื่อ)      ตุ่น  นาคสุรินทร์       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายตุ่น  นาคสุรินทร์) 
                             
           

(ลงชื่อ)      รัชนาท  ทองทิพา      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายรัชนาท  ทองทิพา) 
 
 

(ลงชื่อ)      สุวิทย์  ศรีถาวร        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวสวุิทย์  ศรีถาวร) 
     
 
   (ลงชื่อ)     (สังวาลย์  ฉวีวงษ์)  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
   (นายสังวาลย์  ฉวีวงษ์) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 
 
 
 


