
  
 

(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  ๓   

ครั้งที่   ๒ /๒๕65 
วันที่   15   เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. ๒๕65 
ณ    ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

*********************** 
รำยช่ือสมำชิกสภำฯ ผู้มำประชุม 

ล ำดับ     ชื่อ   -  สกุล              ต ำแหน่ง          ลำยมือชื่อ     หมำยเหตุ 
รำยช่ือสมำชิกผู้มำประชุมสภำ 
ล ำดับ ชื่อ   -  สกุล                ต ำแหน่ง         ลำยมือชื่อ        หมำยเหตุ 
๑. นายหนุ่ย  คมไธสง   ประธานสภา อบต.งิ้ว           หนุ่ย  คมไธสง 
๒. นายสม  โมรานอก   รองประธานสภา อบต.งิ้ว  สม  โมรานอก 
๓.    นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  1 ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา 
๔.    นายอนันต์  ปรีชายุทธ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  2    อนันต์  ปรีชายุทธ 
๕.    นางสาวบวัผัน  ค าจันทร์วงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  3       บัวผัน  ค าจันทร์วงค์  
6.    นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  4  บัวพา  บุตรเจริญ       
7. นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  5 วิโรจน์  แก้วไทย 
8. นายมนัส  มะลังศรี   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  6 มนัส  มะลังศรี  
9. นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  7 สมชิต  เกียงวงค์       
10. นายกฤษฎา  แบนกลาง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  8 กฤษฎา  แบนกลาง 
11. นายอาทร  พิมพ์การ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  10 อาทร  พิมพ์การ 
12. นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  11 สมวงษ์  ทองผ่อง  
13. นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  12 เทอดศักดิ์  น้อยนาม 
14. นายบุญยุด จับโจร   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  13 บุญยุด จับโจร 
15. นางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  เลขานุการสภาฯ อบต.งิ้ว  ธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช 
ผู้ไม่มำประชุมสภำ   

-ไมมี่ 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล         ต ำแหน่ง       ลำยมือชื่อ         หมำยเหตุ 
1. นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายก อบต.งิ้ว ชัยอนันต์   กรางชณีย์ 
2. นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี รองนายก อบต.งิ้ว ฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี 
3. นายอรุณ  ชุ่มกลาง รองนายก อบต.งิ้ว อรุณ  ชุ่มกลาง 
4. นายอภิวัฒน์  ขันแข็ง เลขานุการนายก อบต.งิ้ว อภิวัฒน์  ขันแข็ง 
5. นางสาวรัชนี  กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลัง รัชนี  กระเบากลาง  
6. นางสรัลชนา  บุราคร ผู้อ านวยการกองช่าง สรัลชนา  บุราคร 
7. นางศิวพันธ์  สอนโยธา ผอ.กองการศึกษาฯ ศิวพันธ์  สอนโยธา 
8. นางสาวปิ่นแก้ว  สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด ปิ่นแก้ว  สุภาษิต 
9.นางสาวเกตุมณี  เนื้อดี นักวิเคราะห์นโยบายฯ เกตุมณี  เนื้อดี  
9. น.ส.อริษา  ศีลาชัย นิติกร อริษา  ศีลาชัย 

10.น.ส.จุทามาศ... 
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10. น.ส.จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ 
11.นายมงคล  ลาภพูล ผู้ช่วยนายช่างโยธา มงคล  ลาภพูล  

 
  

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนเริ่มการประชุมสภา 
    เมื่อที่พร้อมแล้วและถึงเวลานัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วสมัย

สามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2565  นางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ตรวจดูรายชื่อสมาชิกสภามาครบและได้นั่งประจ าที่ที่จัด
ไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงได้เรียนเชิญ นายอรุณ  ชุ่มกลาง  ประธานสภากล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี           
พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ไม่มี 
ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่อง การรับรองส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลงิ้ว           

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2565 
ประธำนสภำฯ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ตรวจดูรายละเอียดทั้งหมดถ้ามีข้อความ

ใดหรือรายการใดพิมพ์ผิดหรือขาดหายไปขอให้ยกมือเสนอขอแก้ไขให้ถูกต้อง  
มติที่ประชุมสภำฯ      ไม่มีผู้ ใดเสนอขอแก้ไขรายการและค าพิมพ์ผิดหรือค าที่ขาดหายไป สมาชิกสภา          

ให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 3      
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม   
ประธำนสภำฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นแบบกระทู้ถาม จึงถือว่าวาระนี้ไม่มีเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้วต้องการถาม 
ที่ประชุม ทราบ/และไม่มีเรื่องกระทู้ถาม     

ระเบียบวำระท่ี 4 ญัตติ คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
การพิจารณาการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจ าปี 

2565  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565  เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ที่ค้างการพิจารณาในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสำมัญ สำมัยที่  3   ครั้งที่  1 /2565   
เมื่อวันที่  2  สิงหำคม  ๒๕65  (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระท่ี 4.1) 

ประธานสภา ฯ      4.1 ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เรื่องงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 ได้กล่ำวให้ที่ประชุมสภำทรำบว่ำวันนี้เป็นกำร
พิจำรณำญัตติค้ำงพิจำรณำของข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เรื่อง  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566  ในวาระที่สอง  คือขั้นกำร
แปรญัตติแห่งร่ำงฯ และ ในวำระที่สำม คือขั้นลงมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕66 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว  อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ  ตำมที่สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว  ได้เปิดประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓  ประจ ำปี  
พ.ศ.  ๒๕65  ไปเมื่อวันที่  2  สิงหำคม  ๒๕65  ที่ผ่ำนมำเพื่อให้สภำฯ พิจำรณำ 

ร่างข้อบัญญัติ... 
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ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕66   ในวาระที่หนึ่ง   วำระรับหลักกำรแห่งร่ำงฯ  ไปแล้วนั้น  
ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมสภำได้พิจำรณำ  ในวำระที่สอง  และวำระสำม เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป เชิญครับ 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ    เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ทุกท่าน 
  ตามที่ ประธานสภาได้ส่ งร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว            

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  
๒๕65 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2565
เพ่ือพิจารณาหลักการแห่งร่างว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะขอแปรญัตติ  ซึ่งการขอแปร
ญัตตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ก าหนดไว้ว่า  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
แล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ขอให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ เป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกหรือผู้ใดขอเสนอค าแปรญัตติฯแต่
ประการใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ตามที่เสนอมา โดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม ดังมีรายละเอียดเป็นรายข้อแผนงานดังนี้ 
                   1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้  จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 52 ,868,000 บาท โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

    ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม     14,795,635.- บาท  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม      450,000.-  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 แผนงานการศึกษา      
                               งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม   7,467,005.-  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข    รวม 975,000.-   บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์   รวม   30,000.-   บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน    รวม   2,005,000.-   บาท 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม      250,000.-  บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม   460,000.-  บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม   7,565,800.-    บาท 

แผนงานเกษตร... 
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 แผนงานการเกษตร    รวม 150,000.-   บาท 
 แผนงานพานิชย์    รวม 190,000.-    บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง    รวม 18,529,560.- บาท 
  2.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ รวม  190,000.-  บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม      90,000.-  บาท 
 งบลงทุน  รวม    100,000.-  บาท  
  รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นจ านวนรวม

ทั้งสิ้น 53,058,000 บาท      
  ส่วนรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายซึ่งได้

จัดส่งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารวาระที่ 4.1   
เพ่ือให้ท่านประธานเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไปครับ                                                  

ประธำนสภำ ฯ                 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  ไม่มีการขอแปรญัตติในรายการ
ใดๆ    และมีมติให้คงร่างเดิม    

    -ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2   ขั้นแปรญัตติ  หรือไม่  หากที่ประชุมเห็นชอบ 
กับคณะกรรมการแปรญัตติว่าให้คงซ่ึงร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภำฯ          มติเห็นชอบ คงไว้ซึ่งร่างเดิม  กับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ที่เสนอสภาเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง14 
เสียง  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงไว้ซึ้งร่างเดิม 

ประธำนสภำฯ    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  ในวาระที่สอง  ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์   แต่ เนื่ องจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ไว้เป็น สาม
วาระรวดเดียวไม่ได ้

       ดังนั้นขณะนี้เวลา เวลา 1๒.00 น. จึงขอหยุดพักการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและขอก าหนดนัดการประชุมสภาฯ 

   ในวาระที่สาม ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เพ่ือให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณาลง           
มติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว    
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเสนอให้นายอ าเภอห้วยแถลงอนุมัติ       
เพ่ือประกาศใช้ต่อไป  

มติที่ประชุมสภำฯ  รับทราบ 
 
 
 

หยุดพักรับประทาน... 
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(หยุดพักรับประทำนอำหำร  12.00-13.00น.) 
 

เริ่มประชุมเวลำ  13.00  นำฬิกำ 
 
ระเบียบวำระท่ี  3        (ค้างการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  (ต่อ) 
ประธำนสภำฯ  ขอเริ่มประชุมสภาต่อจากเมื่อเช้าที่ค้างการพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจึงขอด าเนินการต่อในวาระที่สาม เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
พิจารณาเพ่ือลงมติตามระเบียบที่ก าหนด  ตามประธานสภาได้กล่าวไว้เมื่อคราว
ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.๒๕65  ไปเมื่อวันที่  2  
สิงหาคม ๒๕65 ที่ผ่านมาและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้พิจารณาในวาระที่
สอง  คือ ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งที่ประชุมสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท ์

         การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล     
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ในวาระที่สาม       
ขั้นลงมติ  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   ข้อ  52  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร” 

        ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ การพิจารณา   ในวาระที่สาม   คือวาระลงมติว่าจะตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕66  ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมาหรือไม่ วำระที่สำม นี้จึงไม่มีการอภิปรายใดๆ   กระผมจึงจะขอ
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในวันนี้ ให้ลงมติเห็นชอบว่าจะตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕66  หรือไม่เท่านั้น เมื่อสภาพิจารณาและลงมติความเห็นชอบให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเสนอต่อนายอ าเภอห้วยแถลง  ลงนามอนุมัติและน ามา
ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วย
แถลง  จังหวัดนครราชสีมาต่อไป   หากที่ประชุมเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภำฯ มติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕66  องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คือ 

   เห็นชอบ 14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง - เสียง  
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวำระท่ี 5  ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา   (ญัตติเสนอใหม่) 
  ไม่มี  
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นำยก อบต.งิ้ว   1.การแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร และพ้ืนที่ได้รับ
ความเสียหา ด้านพืช ประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์  เนื่องจาก
อุทกภัย 

ตามหนังสืออ าเภอห้วยแถลง ด่วนที่สุด ที่ นม 1718/ว1129 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร และพ้ืนที่
ได้รับความเสียหา ด้านพืช ประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ 
เนื่องจากอุทกภัย  เพ่ือให้การส ารวจพ้ืนที่ประสบภัยในการช่วยเหลือเกษตรกร และ
พ้ืนที่ได้รับความเสียหายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 รวมทั้ งตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ ง ประกาศ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อ าเภอห้วยแถลง จึงแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติ
เกษตรกร และพ้ืนที่ได้รับความเสียหา ด้านพืช ประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านสิ่ง
สาธารณประโยชน์ เนื่องจากอุทกภัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีต าแหน่งที่ได้
แต่งตั้งเป็นคณะท างาน ดังนี้ 

 1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หัวหน้าคณะท างาน 
 2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว คณะท างาน 
 3.ก านันต าบลงิ้ว    คณะท างาน 
 4.ผู้ใหญ่บ้านต าบลงิ้ว   คณะท างาน 
 5.คณะกรรมการหมู่บ้าน   คณะท างาน 
 6.อาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้าน คณะท างาน 
 7.เจ้าหน้าที่เกษตรประจ าต าบลงิ้ว  คณะท างาน/เลขานุการ 

2.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกต้น ไม้ เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
3.การซ่อมถนนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนท าให้ถนนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว
บางสายช ารุด ท าให้การสัญจรล าบาก อาจมีประชาชนแจ้งให้ท่านผู้น าทราบบ้างแล้ว 
หากมีประชาชนมาแจ้งขอให้ท่านตรวจสอบก่อนว่าเป็นถนนที่ขึ้นทะเบียนเป็นถนน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วหรือไม่ หากเป็นที่ส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมให้ได้ ส าหรับทะเบียนถนนจะให้ผู้อ านวยการ
กองช่างส าเนาให้ทุกหมู่บ้านเพ่ือจะได้ตรวจสอบเวลาที่มีประชาชนแจ้งเรื่องซ่อมแซม
ถนนเพ่ือตรวจสอบและจักได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วท่านใดมีข้อราชการที่ต้องการ

ปรึกษาหารืออีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 

ประธำนสภำฯ      เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อราชการปรึกษาหารือและการประชุมสภาได้ประชุมมาจน
ครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการประชุมสภาฯ         
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

 

เลิกประชุม  เวลา  15.00 น. 
 

ลงชื่อ      จทุามาศ  รัตนตรัยวงค์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
        ( นางสาวจุทามาศ  รัตนตรัยวงค์) 
ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 
ลงชื่อ      ธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช   ผู้บันทึกการประชุม 
       ( นางธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช) 
ต าแหน่ง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 โดยได้ท าการตรวจรับรองความ
ถูกต้อง  การจดบันทึกในวันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว      
จ านวน  7  หน้า พร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ    บัวผัน  ค าจันทร์วงค์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์    ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ   เทอดศักดิ์  น้อยนาม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                ( นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

ลงชื่อ       อนันต์  ปรีชายุทธ   ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายอนันต์  ปรีชายุทธ  ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ       กฤษฎา  แบนกลาง   ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายกฤษฎา  แบนกลาง   ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



  
  -8- 
 

ลงชื่อ       ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ) 
           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 

 
ลงชื่อ     หนุ่ย  คมไธสง        

                  ( นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 


