
-   ส ำเนำ   - 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 29 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 
ณ    ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

*************************** 
รำยช่ือสมำชิกผู้มำประชุม 
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       บวัผัน  ค าจันทร์วงค์  
6. นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  5 วิโรจน์  แก้วไทย 
7. นายมนัส  มะลังศรี   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  6 มนัส  มะลังศรี  
8. นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  7 สมชิต  เกียงวงค์       
9. นายกฤษฎา  แบนกลาง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  8 กฤษฎา  แบนกลาง 
10. นายอาทร  พิมพ์การ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  10 อาทร  พิมพ์การ 
11. นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  11 สมวงษ์  ทองผ่อง  
12. นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  12 เทอดศักดิ์  น้อยนาม 
13. นายบุญยุด จับโจร   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  13 บุญยุด จับโจร 
14. นางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  เลขานุการสภาฯ อบต.งิ้ว  ธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  
 รำยช่ือผู้ไม่มำประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล   ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ           หมำยเหตุ 
 

1. นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  4 บัวพา  บุตรเจริญ      ลา 
 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล   ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ           หมำยเหตุ 
1. นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายก อบต.งิ้ว   ชัยอนันต์   กรางชณีย์ 
2. นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศร ี 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. น.ส.อริษา  ศีลาชัย นิติกร    อริษา  ศีลาชัย 
10. น.ส.จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ 
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เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
 

เลขานุการสภา ฯ           นางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  เลขานุการสภาองการบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้
ตรวจดูรายชื่อสมาชิกสภาฯ และได้นั่งประจ าที่จัดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงได้เรียนเชิญ                    
นายหนุ่ย  คมไธสง ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วได้กล่าว      
สวดมนต์โดยพร้อมกัน 

ประธำนสภำ ฯ นายหนุ่ย  คมไธสง ประธานสภาได้อ่านประกาศอ าเภอห้วยแถลง  เรื่อง การเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565  

ด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนดไม่เกิน 
15 วัน ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณา 

1.ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27   

2.ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29   

3.ญัตติ  ขอความเห็นชอบในการย้ายเสาไฟส่องสว่างโซล่าเซล บริเวณ
หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 20 ต้น 

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.2565 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม –      
5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  
21  เดือนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕65  นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย นายอ าเภอห้วยแถลง ผมจึง
ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญที่  1 ครั้งที่ 
1/2564 ต่อไปตามล าดับดังนี้   

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ   1. การลาป่วยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขต 4        

นายบัวพา  บุตรเจริญ  เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงของของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จึงขอลาลาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ การรับรองส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว          
ประธำนสภำฯ    การรับรองส าเนาบันทึ กรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร           

ส่วนต าบลงิ้ว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 10 
มกราคม  2565 
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ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ตรวจดูรายละเอียดทั้งหมด

ถ้ามีข้อความใดหรือรายการใดพิมพ์ผิดหรือขาดหายไปขอให้ยกมือเสนอขอแก้ไขให้
ถูกต้อง  

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขข้อความส าเนารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 
2565  ครั้งที่ 1  จะขอมติที่ประชุมสภารับรองตามระเบียบฯ โปรดยกมือรับรองด้วย
คะ 

มติที่ประชุมสภำฯ   รับรองส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี  ๓  ญัตติ  กระทู้ถาม 
ที่ประชุมฯ   ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ ญัตติ เสนอเพื่อทรำบ  
ที่ประชุมฯ   ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี  5 ญัตติเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ  5.1  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖5   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๑ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วได้แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ  ส าหรับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  รายการขออนุมัติการโอน
งบประมาณ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วในหมวดเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล มีอัตราว่างใส
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และต าแหน่งอ่ืนที่ยังมิได้เบิกจ่ายสามารถ
โอนจ่ายได้  

ซึ่ ง เพียงพอต่อการโอน เพ่ือมาตั้ งเป็ นรายการ ใหม่  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563  หมวด 4 ข้อ 27 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขอให้ท่าน
ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไปคะ    

ประธานสภาฯ  ส าหรับรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 ขอ
เรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 
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นายก อบต.งิ้ว  เรียน ประธานสภา  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ทุกท่าน 

เรื่องเดิม 

ต า ม ที่    อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล งิ้ ว   อ า เภ อ ห้ ว ย แ ถ ล ง                 
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    และประกาศใช้ไปแล้ว  โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2564  ดังนี้ 

                       1.แผนงานงบกลาง  
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.แผนงานการศึกษา 
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
7.แผนงานเคหะและชุมชน 
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
9.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
11. แผนงานการเกษตร 
12. แผนงานการพาณิชย์ 

 
ข้อเท็จจริง 

 

1.ส ำนักปลัด 
ด้วย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับติดตั้งภายในห้องปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว และรายการพัดลมติดผนัง จ านวน 6 เครื่อง เพ่ือจัดซื้อทดแทนเครื่องเดิม 
เนื่องจากเครื่องเดิมเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานและช ารุดจากการใช้งานปกติ
เป็นเวลานาน  มิได้มีผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้พัสดุดังกล่าวเสียหายหาก
ซ่อมแซมใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ไม่คุ้มค่า  จึงขอโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว 

2.กองช่ำง 
เนื่ องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา  มีความประสงค์จะด าเนินการขุดลอกสระน้ ากลางหมู่บ้านหนองนา 
หมู่ที่ 8 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง     จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและด าเนินการปรับปรุงต่อ
เติมโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
ดังนั้น... 
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ดังนั้น   เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงมี
ความจ าเป็นขออนุมัติต่อสภาเพ่ือขอโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และเป็นการปรับปรุงสถานที่เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ต่อไป 

 

3.กองกำรศึกษำ 
เนื่องด้วย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล

งิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์โอนงบประมาณ จ านวน 
78,800 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณ ฑ์ ส านั กงาน  ประเภทรายจ่ ายครุภัณ ฑ์ส านั กงาน เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ า
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และพัดลมติดผนั ง เพ่ื อติดตั้ งในอาคาร
เอนกประสงค์ซึ่งปรับปรุงเป็นส านักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ 

 

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                                                                            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบฯ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  จึงเห็นควร
ด าเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ดังนี้ 

        1.ส ำนักปลัด 
    รำยกำรที่ 1  
    โอนลด    แผนงำน  บริหารงานทั่วไป  งำน  บริหารทั่วไป  งบ  บุคลากร

   หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรำยจ่ำย เงินเดือนข้าราชการ หรือ 
   พนักงานส่วนท้องถิ่น (งบประมาณ ตั้งไว้ 3,454,865 บาท) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นในส านักปลัด ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 10  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

 
 

(1)ปลัดองค์การ... 
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(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(5) นักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(6) นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(7) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(8) นิติกร  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(10) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565   

หน้า  88) 
 

หมำยเหตุ งบประมาณอนุมัติ      3,454,865.00  บาท 
งบประมาณก่อนโอน      2,203,386.33  บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนลด       16,800.00  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,186,586.33 บาท 

 

    โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)  
แผนงำน   บริหารทั่วไป ง ำ น  ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไป  ง บ  ง บ ล ง ทุ น          

หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ส านักงาน  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 12,000 

บีทียู จ านวน 1เครื่องๆ ละ 16,800 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แหล่งที่มา
อ้างอิง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
หน้า 23 ข้อ 10.6) 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว   ท่อทองแดง

ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8.ค่าติดตั้ง... 
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8. ค่าติดเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
    (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
      ขนาดไม่ต่ ากว่า  13,000 บีทียู 4,000 บาท 
      ขนาดไม่ต่ ากว่า  40,000 บีทียู 5,500 บาท 
    (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า  33,000 บีทียู 5,000 บาท 
      ขนาดไม่ต่ ากว่า  42,000 บีทียู 6,000 บาท 
    (3) ชนิดติดผนัง 
      ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 

หมำยเหตุ งบประมาณอนุมัติ               00.00    บาท 
งบประมาณก่อนโอน        00.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 16,800.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 16,800.00 บาท 

 

    รำยกำรที่ 2   
โอนลด   แผนงำน  บริหารงานทั่วไป งำน บริหารทั่วไป งบ บุ ค ล า ก ร

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (งบประมาณ ตั้งไว้ 3,454,865 บาท) 

- เพ่ือจ่ายเป็น เงิน เดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในส านักปลัด ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 10 อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(5) นักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(6) นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(7) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(8) นิติกร  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(10) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565      

หน้า  88) 
 

หมำยเหตุ  งบประมาณอนุมัติ      3,454,865.00  บาท 
งบประมาณก่อนโอน   2,186,586.33  บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนลด     17,400.00   บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,169,186.33 บาท 
 

โอนเพิ่ม... 
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    โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
 แผนงำน บริหารทั่วไป งำน งานบริหารทั่วไป งบ งบลงทุน หมวด        
ค่าครุภัณฑ์   ประเภทรำยจ่ำย  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

- เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 2,900 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แหล่งที่มาอ้างอิง สืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) 

 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.  พัดลมติดผนังขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว 
2.  ปรับระดับได้ 3 ระดับ 
3.  ได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

 

หมำยเหตุ งบประมาณอนุมัติ                00.00    บาท 
งบประมาณก่อนโอน        00.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 17,400.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน17,400.00 บาท 

 

    2.กองช่ำง 
 

   รำยกำรที่  1 
โอนลด  (เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
แผนงำน  บริหารงานทั่วไป งำน   บริหารงานทั่วไป งบ บุคลากร หมวด 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรำยจ่ำย   -เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน     87,000.00 บาท 

-ค่าตอบแทนประธานสภา /รองประธานสภาสมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน   413,000.00 บาท 

รวมเงินงบประมำณที่ขออนุมัติโอนลด   จ ำนวน   500,000.00  บำท 
โอนเพิ่ม 
แผนงำน  อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
-โครงการขุดลอกสระน้ ากลางหมู่บ้ านหนองนา หมู่ที่  8  ต าบลงิ้ว        

อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดลอกสระน้ ากลางหมู่บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 

ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกว้าง 103.00 เมตร ยาว 
89.00 เมตร ความลึกเดิม  2.00 เมตร ขุดลอกความลึกเพ่ิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
Slope   1 : 1.50   ปริมาณดินขุดลอกมีปริมาตรไม่น้อยกว่า  11 ,484.00  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่               
อบต. งิ้ว ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 171 ข้อ 13 

                              งบประมำณที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม    จ ำนวน   500,000.00 บำท 
 
 

รายการที่ 2.... 
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รำยกำรที่  2 
โอนลด  (เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
แผนงำน  บริหารงานทั่วไป งำน บริหารงานทั่วไป งบ  บุคลากร หมวด

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

-เพ่ือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นในส านักปลัด ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 10 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี   

งบประมำณที่ขออนุมัติโอนลด   จ ำนวน   150,000.00   บำท  
 

โอนเพิ่ม  
แผนงำน  อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
-โครงการปรับปรุงต่อเติมโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงต่อเติมโดมอเนกประสงค์องค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยด าเนินการต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
22.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร และปรับปรุงพ้ืน ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต. งิ้ว 
ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2563 หน้า 10 ข้อ 27 

                      งบประมำณที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม           จ ำนวน  150,000.00  บำท 
รวมเงินงบประมำณที่ขอโอนเพิ่มทั้งหมด           จ ำนวน  650,000.00  บำท 

                                                                                            (หกแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 

    3.กองกำรศึกษำ 
รำยกำรโอนลด 
แผนงำน  การศึกษา  งำน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบ บุคลากร 

หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จ านวน  680,250 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปี โดยจ่ายให้พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  

(2) นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ข้อบัญญัติ หน้า 116 

 
 

หมายเหตุ... 
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หมำยเหตุ  งบประมาณอนุมัติ                 680,250.00  บาท 

      งบประมาณก่อนโอน              455,590.00  บาท  
      งบประมาณท่ีขอโอน                78,800.00  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน     376,790.00  บาท 
    รำยกำรโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    รำยกำรที่ 1   

แผนงำน  การศึกษา งำน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   งบ ลงทุน
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 24,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

         1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู  
         2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  

      3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟ เบอร์ 5  

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  

         5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์ 1 ตัว       

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ)  
   (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
        ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู  4,000 บาท 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู  5,500 บาท 
        (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู  5,000 บาท 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู  6,000 บาท 
   (3) ชนิดติดผนัง 
        ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 – 24,000 บีทียู  3,000 บาท 

- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564 หน้า 23 ข้อ 10.6        

หมำยเหตุ  งบประมาณอนุมัติ                          0.00  บาท 
      งบประมาณก่อนโอน                       0.00  บาท  
 

งบประมาณ... 
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      งบประมาณท่ีขอโอน              49,800.00  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน     49,800.00  บาท  
    รำยกำรที่ 2   

แผนงำน การศึกษา งำน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ  ลงทุน
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 10 เครื่องๆ ละ 2,900 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

         1) ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว   
         2) ปรับระดับได้ 3 ระดับ  
         3) ได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  

      - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากมีมาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  

หมำยเหตุ  งบประมาณอนุมัติ                          0.00  บาท 
      งบประมาณก่อนโอน                       0.00  บาท  
      งบประมาณท่ีขอโอน              29,000.00  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน     29,000.00  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรพิจารณาน าเข้าวาระการประชุมสภา
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต่อไป 

ประธานสภา   ตามที่คณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดญัตติ  การขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ าย  ป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕ ๖ 5   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563  หมวด 4 ข้อ 27 สมาชิกท่านมีข้อสงสัยขอให้ยกมืออภิปรายได้ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนาย สมวงษ์  ทองผ่อง
สมาชิกสภา หมู่ที่11  ขอสนับสนุนการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนาย ธนธัช  ใหม่เลิศ
บุญมา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  ขอสนับสนุนการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพราะล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
การท างานของพนักงาน 

ประธานสภาฯ  มีทา่นใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ไม่มีข้อสงสัยในญัตติขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27  ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 

 
มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนน จ านวน  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0   เสียง 
   จึงมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ 27    

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ เวลา 12.00. น.แล้ว จึงขอหยุดพักการประชุมสภาไว้เพ่ือพักรับประทาน
อาหารกลางวัน  เริ่มประชุม  เวลา  13.00 น. 

 

(หยุดพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  เวลำ   12.00 น. – 13.00 น.) 
 

                             เริ่มประชุมสภำ ฯ เวลำ  13.00 น. 
 

ประธำนสภำฯ ขอด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1  ต่อจากเม่ือเช้า ที่ค้างการพิจารณาตามล าดับ 

ระเบียบวำระท่ี 5  ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา  (ญัตติเสนอใหม่) 
ประธานสภา  5.2  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ ๕.2  

ประธานสภา  ขอให้เลขานุภารชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29  “ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”เนื่องจากราคา
ครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง      

ประธานสภา    ส าหรับรายละเอียดญัตติการขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ รายจ่ าย  ป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 25 65  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวด 4 ข้อ 29  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

เรื่องเดิม 
ตามที่   องค์การบริหารส่ วนต าบลงิ้ว   อ า เภอห้ วยแถลง  จั งหวัด

นครราชสีมา  ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   โดยความเห็นของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว และอนุมัติโดยนายอ าเภอห้วยแถลง   

 
ข้อเท็จจริง... 
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ข้อเท็จจริง 
ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีความประสงค์รายงานต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ
รายจ่าย  แผนเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  เนื่องด้วยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 และมีได้มีการก าหนด
คุณลักษณะพ้ืนฐานรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่1 *                    
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ใหม่  และเนื่องจากพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการขุดลอกสระสาธารณะหนองจารย์ประจ าหมู่บ้านใหม่พุทไธจารย์ 
หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาและโครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์  บ้ านหัวทะมวง หมู่ที่  10 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง                  
จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน   

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ของโครงการดังกล่าวต่อสภาฯเพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ต่อไป 

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                                                                            
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควร
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของโครงการฯรายละเอียด  ดังนี้ 

    รำยกำรที่ 1 
ขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

คุณลักษณะเดิม... 
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คุณลักษณะเดิม 
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) ราคา 22,000 บาท   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0  GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มี หน่ วยความจ าหลัก  (RAM) ชนิ ด  DDR4 หรือดี กว่ า มีขนาดไม่         
น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB ห รื อ ช นิ ด  Solid StateDrive ข น า ด ค ว า ม จุ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 5 0  GB              
จ านวน 1 หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/         

1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 
-อ้างอิงจากราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 

คุณลักษณะท่ีขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
 

-มีหน่วยประมวล... 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 

12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ื อแสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า    
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
– มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 

รายการที่2... 
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รำยกำรที่  2 
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเดิม 
โครงการขุดลอกสระสาธารณะหนองจารย์ประจ าหมู่บ้านใหม่พุทไธจารย์ 

หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  400 ,000.00  
บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดสระสาธารณะหนองจารย์ประจ าหมู่บ้านใหม่

พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 
44.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้ อยกว่า 11 ,964.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้ งป้ าย โครงการ จ านวน              
1 ป้าย งบประมาณ 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

-ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด แบบเลขที่ 
021-2565 

   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฏีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565  เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 6)    

พ.ศ.2564   หน้า  3  ล าดับ  1 
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่  
โครงการขุดลอกสระสาธารณะหนองจารย์ประจ าหมู่บ้านใหม่พุทไธจารย์ 

หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  400 ,000.00  
บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดสระสาธารณะหนองจารย์ประจ าหมู่บ้านใหม่
พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน 
ดังนี้ 

ปริมาณงาน (ส่วนที่ 1) ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
ความลึกเดิม  1.00 เมตร ขุดลอกความลึกเพ่ิมเฉลี่ย 2.70 เมตรปริมาณงาน (ส่วน
ที่  2 ) ข น าด ก ว้ า ง  2 0 .0 0  เม ต ร  ย า ว  8 0 .0 0  เม ต ร  ค ว าม ลึ ก เดิ ม                   
1.00 เมตร ขุดลอกความลึกเพ่ิมเฉลี่ย 2.70 เมตร ปริมาณดินขุดลอกมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 9,221.86 ลูกบาศก์เมตร 

-ก่อสร้างตาม... 
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-ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด แบบเลขที่ 

029-2565 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฏีกา และระเบียบ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 6)  พ.ศ.
2564  หน้า  3  ล าดับ  1 

รำยกำรที่ 3 
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเดิม 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 

ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา    จ านวน  100,000.00 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 
10 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงศาลา ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร 
และต่อ เติ มห้ องน้ า  ขนาดกว้าง 1 .50  เมตร ยาว 2 .00  เมตร จ านวน                      
1 ห้อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 100,000.00 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

-ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด แบบเลขที่ 
027-2565 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฏีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 132 ล าดับ 103 
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 

ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านหัว

ทะมวง หมู่ที่ 10 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงศาลา 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  

 
40.00 ตารางเมตร... 
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40.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตขนาดพ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
120.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

-ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด แบบเลขที่ 
030-2565 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฏีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 132 ล าดับ 103 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรพิจารณาน าเข้าวาระการประชุมสภา
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามที่คณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดญัตติ   การขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 สมาชิกท่านมีข้อสงสัยขอให้ยกมืออภิปรายได้ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายวิโรจน์  แก้วไทย
สมาชิกสภา หมู่ที่5  ขอสนับสนุนการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นประโยชน์กับการ
ท างานและเป็นประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่ านดิฉันนางสาวบัวผัน             
ค าจันทร์วงศ์  สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  ขอสนับสนุนการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายมนัส  มะลังศรี  
สมาชิกสภา หมู่ที่  6  ผมเห็นด้วยกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มีทา่นใดขออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ไม่มีข้อสงสัยในญัตติขอ

อนุมัติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

 
งบประมาณ... 
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   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29  ผมจะ

ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนน จ านวน  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0   เสียง 
   จึงมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณ รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29   

ประธานสภา  5.3  ญัตติ  ขออนุมัติในการย้ายเสาไฟส่องสว่างโซล่าเซล บริเวณหน้าที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 20 ต้น  ส าหรับรายละเอียด     ขอเรียน
เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว  เรียน  ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว 

เรื่องเดิม 
ตามที่   องค์การบริหารส่ วนต าบลงิ้ว   อ า เภอห้ วยแถลง  จั งหวัด

นครราชสีมา ได้ด าเนินการติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน
หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 
20 ชุด   โดยติดตั้ งบริเวณเขตทางหลวงชนบท นม 4006 เพ่ือให้ บริการ         
แสงสว่างยามค่ าคืนแก่ประชาชนที่เส้นทางในการสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่                     

ข้อเท็จจริง 
ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณสายทาง

ถนนทางหลวงชนบท นม 4006 ซึ่งบริเวณที่ทางหลวงชนบทด าเนินโครงการเป็น
บริเวณเดียวกันกับที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่า
เซลล์ 

ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล

งิ้ว จึงขอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วขอความเห็นชอบย้ายจุดติดตั้ง

โคมไฟถนนโดยใช้แผง  โซล่าเซลล์ เพ่ือน าไปติดตั้งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภายในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                                                                            
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และ ที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ข้อเสนอ... 
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    ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิด

ประโยชน์สูงสุด  แก่ประชาชน จึงเห็นควรรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว เพ่ือขอความเห็นชอบในการด าเนินการย้ายจุดติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  จ านวน 20 ชุด   และก าหนดจุดติดตั้งแยกเป็น 4 จุด  ดังนี้ 

จุดที่ 1  บริเวณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา    จ านวน 5 ต้น ดังนี้  

ต้นที ่ รำยกำร เลขรหัสพัสดุ 
1 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0001 
2 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0002 
3 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0003 
4 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0004 
5 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0005 

 
จุดที่ 2  บริเวณทางโค้งล าห้วยตะโก บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ต าบลงิ้ว อ าเภอ

ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา    จ านวน 5 ต้น ดังนี้ 
ต้นที ่ รำยกำร เลขรหัสพัสดุ 
1 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่   หมู่ที่ 1  201-63-0006 
2 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0007 
3 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0008 
4 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0009 
5 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1  201-63-0010 

 
จุดที่ 3 บริเวณแยกบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่  12 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 5 ต้น ดังนี้ 
ต้นที ่ รำยกำร เลขรหัสพัสดุ 
1 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่   หมู่ที่ 1  201-64-0011 
2 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่   หมู่ที่ 1  201-64-0012 
3 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่   หมู่ที่ 1  201-64-0013 
4 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่   หมู่ที่ 1  201-64-0014 
5 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่   หมู่ที่ 1  201-64-0015 

 
จุดที่ 4... 
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จุดที่ 4 บริเวณแยกบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 5 ต้น ดังนี้ 

ต้นที ่ รำยกำร เลขรหัสพัสดุ 
1 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่    หมู่ที่ 1  201-64-0016 
2 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่    หมู่ที่ 1  201-64-0017 
3 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่    หมู่ที่ 1  201-64-0018 
4 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่    หมู่ที่ 1  201-64-0019 
5 โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่    หมู่ที่ 1  201-64-0020 

หมำยเหตุ : จุดติดตั้งตามแบบแปลนแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
สภาองค์การ   บริหารส่วนต าบลงิ้วต่อไป 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายมนัส  มะลังศรี  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความปลอดภัยของ
ประชาชน ช่วยให้การสัญจรในเวลากลางคืนสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น  

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายอนันต์  ปรีชายุทธ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้แผง
โซล่าเซลล์ เนื่องจากในเวลากลางคืน ถนนไปหมู่บ้านหนองม่วงหวาน 2 ข้างทางเป็น
ป่าท าให้การสัญจรในเวลากลางคืนไม่ค่อยปลอดภัย หากได้โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซ
ล่าเซลล์ ไปติดตั้งก็จะท าให้การสัญจรสะดวกและปลอดภัยขึ้น  

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายบุญยุด จับโจร 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ติดตั้งโคมไฟถนนโดยใช้แผง
โซล่าเซลล์ เนื่องจากในเวลากลางคืน ถนนไปหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก 2 ข้างทางเป็นป่า
ท าให้การสัญจรในเวลากลางคืนไม่ค่อยปลอดภัย หากได้โคมไฟถนนโดยใช้แผงโซล่า
เซลล์ ไปติดตั้งก็จะท าให้การสัญจรสะดวกและปลอดภัยขึ้น   

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ไม่มีข้อสงสัยในญัตติ        

ขออนุมัติในการย้ายเสาไฟส่องสว่างโซล่าเซล บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 20 ต้น  ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนน จ านวน  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0   เสียง 
   จึงมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้ขออนุมัติในการย้ายเสาไฟส่อง

สว่างโซล่าเซล บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 20 ต้น  
ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นำยก อบต.งิ้ว   1.ก าหนดการอัญเชิญผ้าสไบและรูปหล่อท้าวสุรนารี แห่รอบเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว 
   ตามท่ีองค์กาสรบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ก าหนดการอัญเชิญผ้าสไบและแห่รูป

หล่อท้าวสุรนารี แห่รอบเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ในวันที่ 25 มีนาคม 
2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารี วีรสตรีไทย และปลุก
จิตส านึก ให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละ และ
ด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวอ าเภอห้วยแถลง และเป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่
ส าคัญและก าหนดจัดพิธีอัญเชิญสไบและรูปหล่อท้าวสุรนารี  ซึ่งในการก าหนดการ
อัญเชิญผ้าสไบและแห่รูปหล่อท้าวสุรนารี แห่รอบเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือในครั้งนี้ 

   2.การฉีควัคซีนป้องกันโควิด 
   ด้วยในช่วงนี้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว มีทุกหมู่บ้าน การแพร่เชื่อสามารถแพร่ระบาดได้เร็ว จึงอยากให้
ท่านผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ฉีควัคซีนทุกคน เพราะในขณะนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองม่วงใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองนาพัฒนา ได้เปิดให้ฉีควัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฟรี  

   3. การแจ้งเหตุวาตภัย 
   ด้วยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ได้เกิดพายุฤดูร้อนในเขตพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว และมีประชาชนในพ้ืนที่มาแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับครัวเรือน แต่มี
บางรายที่ตกหล่นมาแจ้งช้า  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้น าหากมีพายุฟโร้อน
เกิดขึ้นท าให้บ้านเรือนเสียหายขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ออกมาแจ้ง
เหตุกับท่านโดยเร็ว  เพราะถ้าหากมาไม่พร้อมกันการช่วยเหลือก็จะท าให้ล้าช้าลงอีก 

   4.การอยู่ เวรของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ในช่วง         
เปิดศูนย์ CI 

   ตามองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้จัดเวรยามเพ่ือดูแลศูนย์ CI ในช่วงเดือน
มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการมาอยู่เวรในครั้งนี้  และในขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ปิด
ศูนย์ CI ในการกักตัวผู้ป่วยโควิดแล้ว จึงไม่มีการตั้งเวรยามอีกต่อไป  

    

ประธำนสภำฯ  ได้ปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆเป็นเวลาพอสมควรและได้ด าเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จนครบตามระเบียบการประชุมสภา 
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
   เลิกประชุมเวลา  ๑5. 0๐  น. 
  

 ลงชื่อ      จทุามาศ  รัตนตรัยวงค์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                   ( นางสาวจุทามาศ  รัตนตรัยวงค์) 
           ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม  พ.ศ. 2565 โดยได้ท าการตรวจรับรองความ
ถูกต้อง  การจดบันทึกในวันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว      
จ านวน  23  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 
 

ลงชื่อ       ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ) 
           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ แล้ว  ในคราวประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2564 

 
ลงชื่อ     หนุ่ย  คมไธสง        

                  ( นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 



 
 
 


