
-   ส ำเนำ   - 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 20 เดือน กันยำยน 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. 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  
 รำยช่ือผู้ไม่มำประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล   ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ           หมำยเหตุ 
 

ไม่มี 
 

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. นางสาวปิ่นแก้ว  สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด  ปิ่นแก้ว  สุภาษิต 
8. น.ส.อริษา  ศีลาชัย นิติกร    อริษา  ศีลาชัย 
9.นางสาวเกตุมณี  เนื้อดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกตุมณี  เนื้อดี 
10. น.ส.จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ 
 

เริ่มประชุม... 
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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
ประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลงิ้ว  สมัย วิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี             
พ.ศ. 2565  

ด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนดไม่เกิน 
15 วัน ในระหว่างวันที่ 9 – 23 กันยายน 2565  เป็นต้นไป เพื่อพิจารณา 

1.ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27   

2.ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรั กษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561     
หมวด 4 ข้อ 59  

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 9 – 23 กันยายน 
2565  เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน
สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕65  นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย นายอ าเภอห้วยแถลง ผมจึงขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ต่อไป
ตามล าดับดังนี้   

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี  ๒ การรับรองส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว          
ประธำนสภำฯ    การรับรองส าเนาบันทึ กรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร           

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

ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ตรวจดูรายละเอียดทั้งหมดถ้ามี
ข้อความใดหรือรายการใดพิมพ์ผิดหรือขาดหายไปขอให้ยกมือเสนอขอแก้ไขให้ถูกต้อง  

ที่ประชุม ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขข้อความส าเนารายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2  
จะขอมติที่ประชุมสภารับรองตามระเบียบฯ โปรดยกมือรับรองด้วยคะ 

มติที่ประชุมสภำฯ รับรองส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ        
สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2 ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์

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

พ.ศ. 2565  (เงินเหลือจ่าย) และ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว  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 ซึ่งได้ตรวจสอบรายการงบประมาณในหมวดต่างๆที่คงเหลือ มิได้
เบิกจ่ายหรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้อีก และมีงบประมาณเพียงพอต่อการโอนเพ่ือ
มาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 ความว่า “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” จึงขอให้ท่านประธานสภาให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุมสภา
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบเพ่ืออนุมัติต่อไปคะ    

ประธานสภาฯ  ส าหรับรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 ขอ
เรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว  เรียน ประธานสภา  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ทุกท่าน 
   เรื่องเดิม 

ตามที่   องค์การบริหารส่ วนต าบลงิ้ว   อ า เภอห้ วยแถลง  จั งหวัด
นครราชสีมา ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดย
ความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และอนุมัติโดยนายอ าเภอห้วยแถลง  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

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

 

 โดยได้ด าเนินการเบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 22 ข้อ 79 (5) และกฎกระทรวงก าหนด 

 

    ข้อเท็จจริง 
 เนื่ องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา มีงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีภารกิจอีกมากที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ หากแต่ก่อนสิ้นปีงบประมาณปรากฏมี
งบประมาณเหลือจ่ายจากการตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้แล้ว 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือไปตั้ งจ่ายเพ่ิมในรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ต่อไป 

    ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 

ข้อพิจารณา... 
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    ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว จึงขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินเหลือจ่าย) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  
11  รายการ ดังนี้ 

รำยกำรที่ 1  

โอนลด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงำน บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไป   
งำน  บริหารงานทั่ ว ไป  งบ  บุ คลากร รำยจ่ำย  เงิน เดื อน (ฝ่ ายการเมือง)        
ประเภทรำยจ่ำย เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา สมาชิกสภา/
เลขานุการ สภา อปท. จ านวนที่ขอโอนลด 499,300.00  บาท 

    รวมเงินทีข่อโอนลด  จ ำนวน      499,300.00  บำท 
 

โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่ อ ส ร้ า ง  งบ ล งทุ น
รำยจ่ำย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนนำยวิวัฒน์ 
ประพำลำ ถึง บ้ำนนำยไสล วัณนำ หมู่ที่ 1 ต ำบลงิ้ว อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายวิวัฒน์ ประพาลา ถึง บ้านนายไสล วัณนา บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
780.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5) พ.ศ.2564หน้า 5 ล าดับที่ 2 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม  จ ำนวน     499,300.00   บำท 
    รำยกำรที่ 2  

โอนลด  (เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงำน บริหารงานทั่วไป      
งำน บริหารงานทั่วไป งบ บุคลากร รำยจ่ำย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ประเภท
รำยจ่ำย เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา สมาชิกสภา/เลขานุการ 
สภา อปท.  จ านวนที่ขอโอนลด 498,100.00  บาท 

    รวมเงินทีข่อโอนลด  จ ำนวน    498,100.00  บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้าง งบลงทุน

รำยจ่ำย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่ำงต ำบล จำกบ้ำนนำตะคุ 
หมู่ที่  6 ต ำบลงิ้ว ถึง บ้ำนโคกแค หมู่ที่  7 ต ำบลกงรถ อ ำเภอห้วยแถลง     
จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบล จากบ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ต าบลงิ้ว ถึง บ้านโคกแค หมู่ที่ 7   

ต าบลกงรถ... 
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ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00 
เมตร ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่  อบต.งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 178 ล าดับที่ 17 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม   จ ำนวน   498,100.00   บำท 
 

รำยกำรที่ 3  
โอนลด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงำน งบกลาง งำนงบกลาง   

งบกลำง ประเภทรำยจ่ำย เงินส ารองจ่าย จ านวนที่ขอโอนลด 4,000.00  บาท 
แผนงำน บริหารงานทั่วไป        งำนบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 

รำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรำยจ่ำย เงินค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา สมาชิกสภา/เลขานุการ สภา อปท. จ านวนที่ขอโอน
ลด   25,700.00  บาท    

 

งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  จ านวนที่ขอโอนลด  50,000.00  บาท  

ประเภทรำยจ่ำย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  เทพวรางกูล สมเด็จพระบรมราชินีและพระบรม
วงศานุวงศ์ ฯ) จ านวนที่ขอโอนลด  84,000.00  บาท 

แผนงำน รักษาความสงบภายใน งำน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าใช้สอย  ประเภทรำยจ่ำย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (โครงการ
ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวนที่ขอโอนลด     
130,000.00  บาท   

แผนงำน การศึกษา งำน ร ะ ดั บ ก่ อ น วั ย เรี ย น แ ล ะ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า            
งบด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าใช้สอย   ประเภทรำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา)  จ านวนที่ขอโอนลด     204,400.00  บาท    

รวมเงินทีข่อโอนลด จ ำนวน        498,100.00  บำท 
 
 

โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำนก่อสร้าง งบลงทุน
รำยจ่ำย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนโนนรัง หมู่ที่ 7 ต ำบล
งิ้ว ถึง บ้ำนไผ่นกเขำ  ต ำบลหลุ่งตะเคียน อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 
ต าบลงิ้ว ถึง บ้ านไผ่นกเขา ต าบลหลุ่ งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179 ล าดับที่ 22 

รวมเงินโอน... 
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รวมเงินทีข่อโอนเพิ่ม   จ ำนวน    498,100.00   บำท 

 

รำยกำรที่ 4 
โอนลด  (เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) แผนงำน บริหารงานทั่วไป        

งำนบริหารงานทั่วไป งบ บุคลากร รำยจ่ำย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
รำยจ่ำย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวนที่ขอโอนลด 
438,800.00  บาท 

              รวมเงินทีข่อโอนลด จ ำนวน    438,800.00  บำท 
โอนเพิ่ม  แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้าง งบลงทุน

รำยจ่ำย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกทำงหลวงชนบท นม.
4006 ถึงบ้ำนนำยชิน ศิริดล บ้ำนหนองนำ หมู่ที่ 8 ต ำบลงิ้ว อ ำเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากทางหลวงชนบท นม.4006 ถึงบ้านนายชิน ศิริดล บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ต าบล
งิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า                    
685.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 129 ล าดับที่ 82 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม  จ ำนวน    438,800.00   บำท 

รำยกำรที่ 5 
โอนลด  (เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) แผนงำน บริหารงานทั่วไป        

งำนบริหารงานทั่วไป งบ บุคลากร รำยจ่ำย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
รำยจ่ำย เงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวนที่ขอโอนลด  
495,600.00  บาท 

    รวมเงินที่ขอโอนลด จ ำนวน    495,600.00  บำท 
โอนเพิ่ม  แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา  งำนก่อสร้าง งบลงทุน  

รำยจ่ำยค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงกำรขุดลอกขยำยสระน้ ำสำธำรณะ บ้ำนดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต ำบล
งิ้ว อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดลอก
ขยายสระน้ าสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  ลักษณะเดิม ขนาดกว้างเดิม (ด้านที่ 1) 90.00 เมตร ยาวเดิม (ด้าน
ที่ 2) 60.00 เมตร ความกว้างเดิม (ด้านที่ 3) 52.00 เมตร และความยาวเดิม 
(ด้านที่ 4) 52.00 เมตร ความลึกเดิม 1.00 เมตร ลักษณะใหม่ ขุดลอกความลึก
เพ่ิม 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11 ,890.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 172 ล าดับที่ 18 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม  จ ำนวน    495,600.00   บำท 
 

รายการที่ 6 ... 
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รำยกำรที่ 6 
โอนลด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงำน งบกลาง งำนงบกลาง    

งบ งบกลาง รำยจ่ำย งบกลาง  ประเภทรำยจ่ำย เงินส ารองจ่าย จ านวนที่ขอโอน
ลด  34,800.00  บาท 

แผนงำน บริหารงานทั่วไป งำน บริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รำยจ่ำย 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรำยจ่ำย เงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จ านวนที่ขอโอนลด 132,300.00  บาท 

แผนงำน บริหารงานทั่วไป งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น (โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง อบต.งิ้ว ) จ านวนที่ขอโอนลด    78,600.00  บาท 

แผนงำน รักษาความสงบภายใน งำน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าตอบแทน ประเภทรำยจ่ำย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวนที่ขอโอนลด   79,300.00  บาท 

แผนงำน การศึกษา งำน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ บุ ค ล า ก ร 
รำยจ่ำย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรำยจ่ำย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  จ านวนที่ขอโอนลด  168,700.00  บาท 

แผนงำน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งำน ส่งเสริมและสนับสนุนความ 
เข้มแข็งชุมชน งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน(โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น) จ านวนที่ขอโอนลด 
5,600.00  บาท    

รวมเงินที่ขอโอนลด  จ ำนวน  499,300.00  บำท 

โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำนก่อสร้าง งบลงทุน 
รำยจ่ำย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกสี่แยกเสำหลักกลำง
หมู่บ้ำน ถึง ถนนทำงหลวงชนบท    หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองนำพัฒนำ ต ำบลงิ้ว 
อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกเสาหลักกลางหมู่บ้าน ถึง ถนนทางหลวงชนบท      
บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา                     
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2563 หน้า 8 
ล าดับที่ 16 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม  จ ำนวน    499,300.00   บำท 
 

รายการที่ 7... 
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รำยกำรที่ 7 
โอนลด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงำน บริหารงานทั่วไป งำน

บริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ประเภทรำยจ่ำย 
เงินเดือนนายก/รองนายก อปท. จ านวนที่ขอโอนลด    80,800.00  บาท 

แผนงำน บริหารงานทั่วไป งำนบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รำยจ่ำย
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ประเภทรำยจ่ำย เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก อบต.  จ านวนที่ขอโอนลด 20,600.00  บาท 

แผนงำน บริหารงานทั่วไป งำนบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน รำยจ่ำย
ค่าใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง กรณีที่ อบต. 
ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น)  จ านวนที่ขอโอนลด    
51,100.00  บาท  

แผนงำน บริหารงานทั่วไป งำนบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  ประเภท
รำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน (โครงการ อบต.งิ้ว เคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน)  จ านวนที่ขอโอนลด     
20,000.00  บาท 

แผนงำน การศึกษา งำน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร
รำยจ่ำย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรำยจ่ำย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
จ านวนที่ขอโอนลด 106,400.00  บาท 

แผนงำน  การศึกษา งำน  ระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา            
งบเงินอุดหนุน รำยจ่ำยเงินอุดหนุน ประเภทรำยจ่ำย เงินอุดหนุนส่วนราชการ ( ค่ า
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน)  จ านวนที่ขอโอนลด  82,000.00  บาท 

แผนงำน เคหะและชุมชน งำน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน รำยจ่ำยค่าครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ค่าจัดซื้อเครื่อง
เจาะคอนกรีต) จ านวนที่ขอโอนลด  43,500.00  บาท 

แผนงำน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งำน ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น) จ านวนที่ขอโอนลด    
4,400.00  บาท 

แผนงำน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งำน กีฬาและนันทนาการ    
งบด าเนินงาน รำยจ่ำยค่าใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ 2565) จ านวนที่ขอโอนลด     
55,000.00  บาท 

แผนงำน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งำน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย  ค่าใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 

 
 

ปฏิบัติราชการ... 
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ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต.งิ้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565) จ านวนที่ขอโอนลด    
30,000.00  บาท 

แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้าง งบ ลงทุน รำยจ่ำย     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ( โ ค ร ง ก า ร
ปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนางต่วน รักพินิจ ถึงสี่แยกเสาหลักกลางบ้านบ้านหนอง
นาพัฒ นา หมู่ ที่  11  ต าบล งิ้ ว  อ า เภ อห้ วยแถลง จั งห วัดนครราชสี ม า )       
 จ านวนที่ขอโอนลด  4,300.00  บาท   

รวมเงินทีข่อโอนลด จ ำนวน       498,100.00  บำท 

โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำนก่อสร้าง งบลงทุน 
รำยจ่ำย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำหมู่บ้ำนหนองลุมปุ๊ก 
หมู่ที่ 13 สำยหนองลุมปุ๊ก  ถึง หนองม่วงหวำน หมู่ที่  2 ต ำบลงิ้ว อ ำเภอห้วย
แถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 สายหนองลุมปุ๊ก ถึง หนองม่วงหวาน 
หมู่ที่ 2 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต.งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 180 ล าดับที่ 33 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม  จ ำนวน   498,100.00   บำท 

รำยกำรที่ 8 
โอนลด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงำน งบกลาง งำน งบกลาง 

งบ งบกลาง รำยจ่ำย งบกลาง  ประเภทรำยจ่ำย เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวนที่ขอ
โอนลด   78,200.00  บาท 

แผนงำน งบกลาง งำน งบกลาง งบ งบกลาง รำยจ่ำย งบกลาง ประเภท
รำยจ่ำย เงินส ารองจ่าย จ านวนที่ขอโอนลด   335,900.00  บาท 

แผนงำน รักษาความสงบภายใน งำน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าใช้สอย   ประเภทรำยจ่ำย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ( โ ค ร ง ก า ร
ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวนที่ขอโอนลด   
20,000.00  บาท 

แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้าง งบ ลงทุน รำยจ่ำย  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการ
ปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนางต่วน รักพินิจ ถึง สี่แยกเสาหลักกลางบ้าน         
บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา) 
จ านวนที่ขอโอนลด    35,700.00  บาท 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน... 
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แผนงำน การเกษตร งำน  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ             
งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย  ค่ าใช้ สอย  ประเภทรำยจ่ ำย  รายจ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ ง           
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ (โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) จ านวนที่ขอโอนลด 
30,000.00 บาท  

รวมเงินที่ขอโอนลด จ ำนวน          499,800.00  บำท 

โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้าง งบลงทุน
รำยจ่ำย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนหนองม่วงงำม ถึงเขตติดต่อ
บ้ ำ น ห ลุ่ ง ต ำ ด่ อ น  ห มู่ ที่  7  ต ำ บ ล ห ลุ่ ง ต ะ เคี ย น  อ ำ เภ อ ห้ ว ย แ ถ ล ง                
จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ต าบลงิ้ว ถึงเขตติดต่อบ้านหลุ่งตาด่อน หมู่ที่ 7 
ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 139 ล าดับที่ 151 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม  จ ำนวน    499,800.00 บำท 

รำยกำรที่ 9 
โอนลด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงำน งบกลาง งำน งบกลาง 

งบ งบกลาง รำยจ่ำย งบกลาง  ประเภทรำยจ่ำย เงินส ารองจ่าย จ านวนที่ขอโอน
ลด 150,000.00  บาท 

รวมเงินที่ขอโอนลด   จ ำนวน 150,000.00  บำท 

โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้าง งบลงทุน 
รำยจ่ำย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ ศพด. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 
อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ ศพด. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  ปริมาณงาน ดังนี้ 

ปริมาณงานที่ 1 ด าเนินการปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 
ตารางเมตร 

ปริมาณงานที่ 2 ปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่  อบต. 
งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) พ.ศ.2563 หน้า 11 ล าดับที่ 28 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม  จ ำนวน   150,000.00   บำท 
 
 

รายการที่ 10... 
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รำยกำรที่ 10 
โอนลด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงำน งบกลาง งำน งบกลาง 

งบ งบกลาง  รำยจ่ำย งบกลาง  ประเภทรำยจ่ำย เงินส ารองจ่าย จ านวนที่ขอโอน
ลด 185,000.00  บาท 

รวมเงินที่ขอโอนลด  จ ำนวน  185,000.00  บำท 
 

โอนเพิ่ม แผนงำน อุตสาหกรรมและการโยธา งำน ก่อสร้าง งบ ลงทุน
รำยจ่ำย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรำยจ่ำย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลงิ้ว อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ดังนี้ 

ปริมาณงานที่ 1 ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถและที่นั่งพักผู้มาติดต่อราชการ 
ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  

ปริมาณงานที่ 2 ต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 

ปริมาณงานที่ 3 ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต.งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ.2565 หน้า 6 ล าดับที่ 1 

รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม       185,000.00   บำท 

รำยกำรที่ 11 
โอ น ลด   (เ พ่ื อ ตั้ งจ่ าย เป็ น ราย ก าร ให ม่ ) แผ น งำน  ก ารศึ ก ษ า                

งำน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ ด าเนินงาน รำยจ่ำย ค่าตอบแทน ประเภท
รำยจ่ำย  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวนที่ขอโอนลด  
10,000.00 บาท 

ประเภทรำยจ่ำย ค่าเช่าบ้าน จ านวนที่ขอโอนลด   10,000.00  บาท 

ประเภทรำยจ่ำย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวนที่ขอโอนลด           
10, 000.00   บาท 

รำยจ่ำย ค่าใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ )
จ านวนที่ขอโอนลด  30,000.00  บาท  

รวมเงินทีข่อโอนลด จ ำนวน    60,000.00  บำท 
โอนเพิ่ม แผนงำน การพาณิชย์ งำน กิจการประปา งบ เงินอุดหนุน

รำยจ่ำย เงินอุดหนุน ประเภทรำยจ่ำย เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงกำรก่อสร้ำงเพื่อขยำยเขตวำงท่อเมนจ่ำยน้ ำประปำ ภำยในหมู่บ้ำนหนอง
ม่วงใหญ่ ส ำหรับจุดที่มีผู้ขอใช้น้ ำ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา วางท่อเมน
จ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ส าหรับจุดที่มีผู้ขอใช้น้ า 
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.งิ้ว ก าหนด)  

รวมเงินที่ขอโอน... 



   -13- 
 
รวมเงินที่ขอโอนเพิ่ม จ ำนวน   60,000.00   บำท 

รวมเงินงบประมำณที่ขอโอนเพิ่มทั้งหมด                4,322,100.00    บำท 
           (-สี่ล้ำนสำมแสนสองหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน-) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเห็นควรพิจารณาน าเข้าวาระการประชุม
สภาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป  

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 าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมมนัส  มะลังศรี สมาชิก
สภา หมู่ที่6  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความส าคัญและความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ผมขอสนับสนุนการขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายสมวงษ์  ทองผ่อง  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เห็นความล าบากของประชาชน ท า
ให้ประชาชนได้เดินทางสะดวกและปลอดภัย ผมขอสนับสนุนการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพราะล้วนแล้วแต่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายสมชิต  เกียงวงค์  
สมาชิกสภา หมู่ที่  7 ผมดีใจส าหรับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพราะเป็นการพัฒนาทุกหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนได้
ประโยชน์ คุณภาพชีวิตดีขึ้น และได้รับความปลอดภัยในการสัญจร 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายบัวพา  บุตรเจริญ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ขอบคุณส าหรับโครงการต่างๆที่ได้พัฒนาทุกหมู่บ้าน ส าหรับ
หมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณก็คงจะได้รับการสนับสนุนในงบประมาณครั้ง
หน้า เพราะคณะผู้บริหารคงได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทุกหมู่บ้านแล้ว 

รองประธานสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายสม  โมรานอก  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ผมได้พิจารณาแล้วล้วนเป็น
ประโยชน์ส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ ส าหรับหมู่ที่ 9 โครงการขุดลอกขยายสระน้ า
สาธารณะ บ้านดอนทะยูง เพราะหมู่ที่ 9 สระน้ าที่ใช้เก็บน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านมีพ้ืนที่น้อย ถึงจะเป็นหมู่บ้านที่ติดกับล ามาศแต่พอถึงช่วงฤดูแล้งก็จะไม่มีน้ า
ใช้  จึงมีความจ าเป็นต้องขุดขยายสระ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง จึง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ 
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   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 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1  ต่อจากเม่ือเช้า ที่ค้างการพิจารณาตามล าดับ 

ระเบียบวำระท่ี 5  ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา  (ญัตติเสนอใหม่) 
ประธานสภา  5.2  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
หมวด 4 ข้อ 59  รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  5.2  

ประธานสภา  ขอให้เลขานุภารชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน 
ส าหรับวาระที่ 5.2  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 หมวด 4 ข้อ 59 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ทันวันสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖5 คือ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖5 แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นจึงต้องน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   เพ่ือที่จะสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้ทันภายใน 
30 กันยายน 2566 ต่อไป จึงขอให้ท่านประธานสภาเรียนฝ่ายบริหารต่อไป
รายงานต่อสภาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
ให้กันเงินต่อไป 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภา    ส าหรับรายละเอียดขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 หมวด 4 ข้อ 59 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ส าหรับรายละเอียดขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 หมวด 4 ข้อ 59 นั้นขอมอบให้นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรีเป็นผู้แถลง
รายละเอียดต่อไป 

รองนายก 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   โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว และอนุมัติโดยนายอ าเภอห้วยแถลง  ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น 

ข้อเท็จจริง 
เนื่ องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา มีรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันวัน
สุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖5  คือ วันที่  30 กันยายน ๒๕๖5 แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี ต่อสภาท้องถิ่นอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป  

ระเบียบและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. ๒๕61  

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเม่ือ... 

นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศร ี
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน   อีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ 
ให้กันเงินไว้ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น เงินสะสม” 

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจำรณำ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. ๒๕61 จึงเห็นควรขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ให้กัน เงินกรณี ไม่ก่อหนี้ ผูกพันไว้ เบิกในปีถัดไป  ตามข้อ 59        
จ านวน 11 รายการ  รายละเอียด ดังนี้  

รำยกำรที่ 1   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน         

งบลงทุน รายจ่ ายค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้างประเภทรายจ่ ายค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค  

โครงการขุดลอกขยายสระสาธารณะของหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก  หมู่ที่  13  
ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ
ขุดลอกสระสาธารณะของหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก  หมู่ที่  13  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วย
แถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ปริมาณงาน ขุดลอกขยาย( ส่วนที่ 1 ) กว้าง 16.00 
เมตร. ยาว 124.00 เมตรความลึกเดิม 3.00 เมตร  ขุดลอกขยายความลึกเพ่ิม 
1.90 เมตร  Sope 1: 1.50 ปริมาณงาน ขุดลอกขยาย( ส่วนที่ 2 ) กว้าง 6.00 
เมตร  ยาว 124.00 เมตร ขุดลอกขยายความลึก 4.90เมตร   Sope 1: 1.50 

ปริมาตรดินขุดลอกขยายสระสาธารณะ รวมปริมาตรไม่น้ อยกว่า                                  
6,834.31 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   300,000.00  บำท  

รำยกำรที่ 2 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

งบลงทุน รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการ... 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิวัฒน์ 

ประพาลา ถึง บ้านนายไสล วัณนา หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายวิวัฒน์ ประพาลา ถึง บ้านนายไสล วัณนา บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
780.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่  5 ) พ.ศ.2564 หน้า 5 ล าดับที่  2  (โครงการตาม          
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือ
จ่าย) ) 
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   499,300.00  บำท 

รำยกำรที่ 3 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างต าบล จากบ้านนาตะคุ 
หมู่ ที่  6  ต าบลงิ้ว  ถึ ง บ้ านโคกแค หมู่ที่  7  ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง         
จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบล จากบ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ต าบลงิ้ว ถึง  บ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ต าบลกง
รถ อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
775.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) หน้า 178 ล าดับที่ 17 (โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย) ) 
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   498,100.00  บำท  

รำยกำรที่ 4 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 ต าบลงิ้ว 
ถึง บ้านไผ่นกเขา  ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 
ต าบลงิ้ว ถึง บ้ านไผ่นกเขา ต าบลหลุ่ งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางยาว 155.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775.00  ตารางเมตร  

พร้อมติดตั้ง... 



   -18- 
 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว 
ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179 ล าดับที่ 
22 (โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย) ) 
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   498,100.00  บำท  

รำยกำรที่ 4 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

งบลงทุน  รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงชนบท นม.4006 
ถึงบ้าน นายชิน ศิริดล   บ้านหนองนา หมู่ที่  8 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง       
จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากทางหลวงชนบท นม.4006 ถึงบ้านนายชิน ศิริดล บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ต าบล
งิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 137.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
685.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 129 ล าดับที่ 82 (โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย) ) 
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   438,800.00  บำท  

รำยกำรที่ 6 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกขยายสระน้ าสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดลอกขยายสระ
น้ าสาธารณะ บ้ านดอนทะยูง หมู่ที่  9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  ขนาดกว้างเดิม (ด้านที่ 1) 90.00 เมตร ยาวเดิม (ด้านที่ 2) 60.00 
เมตร ความกว้างเดิม (ด้านที่ 3) 52.00 เมตร และความยาวเดิม (ด้านที่ 4) 
52.00 เมตร ความลึกเดิม 1.00 เมตร  ขุดลอกความลึกเพ่ิม 4.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,890.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
(พ.ศ.2561-2565)... 
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(พ.ศ.2561 -2565) หน้า 172 ล าดับที่  18 (โครงการตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย)  
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   495,600.00  บำท  

รำยกำรที่ 7 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน         

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค  

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกเสาหลักกลางหมู่บ้าน 
ถึง ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สี่แยกเสาหลักกลางหมู่บ้านถึง ถนนทางหลวงชนบท บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
780.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2563 หน้า 8 ล าดับที่ 16 (โครงการตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย) 
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   499,300.00  บำท  

รำยกำรที่ 8 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน         

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก     
หมู่ที่ 13 สายหนองลุมปุ๊ก  ถึง หนองม่วงหวาน หมู่ที่  2 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 สายหนองลุมปุ๊ก ถึง หนองม่วงหวาน หมู่ที่  
2 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 
เมตร  ระยะทางยาว 155.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 775.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 180 ล าดับที่ 33 (โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย) 
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   498,100.00  บำท  

 
 

รายการที่ 9... 
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รำยกำรที่ 9 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองม่วงงาม ถึงเขต
ติ ดต่ อบ้ านหลุ่ งต าด่ อน  หมู่ ที่  7  ต าบลหลุ่ งตะเคี ยน  อ า เภ อห้ วยแถลง             
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านหนองม่วงงาม  หมู่ที่ 14  ต าบลงิ้ว ถึงเขตติดต่อบ้านหลุ่งตาด่อน หมู่ที่ 7 
ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร  ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 139 ล าดับที่ 151 (โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย) 
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   499,800.00  บำท  

รำยกำรที่ 10 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ศพด. องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ศพด. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  ปริมาณงาน ดังนี้ 

ปริมาณงานที่ 1 ด าเนินการปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 
ตารางเมตร 

ปริมาณงานที่ 2 ปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว 
ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 4) 
พ.ศ.2563 หน้า 11 ล าดับที่ 28 (โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (เงินเหลือจ่าย)  

                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   150,000.00  บำท  
 
 
 

รายการที่ 11.. 
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รำยกำรที่ 11 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด า เนิ น ก ารป รั บ ป รุ งต่ อ เติ ม อ าค ารป้ อ งกั น แ ล ะบ รร เท าส าธ ารณ ภั ย                
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน 
ดังนี้ 

ปริมาณงานที่ 1 ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถและที่นั่งพักผู้มาติดต่อราชการ 
ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  

ปริมาณงานที่ 2 ต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร              
ยาว 10.00 เมตร 

ปริมาณงานที่ 3 ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง            
3.50 เมตร  ยาว 5.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนที่  อบต. งิ้ว ก าหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ.2565 หน้า 6  ล าดับที่ 1 (โครงการตามบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เงินเหลือจ่าย)  
                       ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน   185,000.00  บำท  
รวมเงินงบประมำณที่ขอโอนเพิ่มท้ังหมด                  4,562,100.00   บำท 

(สี่ล้ำนห้ำแสนหกหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรพิจารณาน าเข้าวาระการประชุมสภา

เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ   ตามที่คณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 59 นั้น มีสมาชิกท่านมีข้อสงสัยขอให้ยกมือ
อภิปรายได้ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมอนันต์  ปรีชายุทธ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  ขอสนับสนุนการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 59 เพราะล้วนเป็นประโยชน์กับกับประชาชนในพ้ืนที่ 
และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลงิ้ว  

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ไม่มีข้อสงสัยในญัตติขอ

อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 59 ผมจะขอ
มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนน จ านวน  14  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  จ านวน    0  เสียง 
   จึงมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี 

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 59  

ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นำยก อบต.งิ้ว   1.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน ที่ได้ให้ความ

ร่วมมือน าผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลงิ้ว 
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะ
ด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลงิ้วอีกครั้ง แต่จะ
ด าเนินการในห้วงใดนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

   2.แจ้งเรื่องการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 
   ผมอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ศึกษาและตรวจดูแผนพัฒนาท้องถิ่น         

พ.ศ. 2566 – 2570 เนื่องจากการด าเนินงานในแต่ละโครงการหากไม่มีในแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจะไม่สามารถด าเนินการได้  จึงอยากให้ทุกท่านได้ดูให้
ละเอียด โครงการไหนที่คิดว่ามีความจ าเป็นและต้องด าเนินการเร่งด่วนให้เตรียม
บรรจุไว้เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจะประชุมเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้ง
ในห้วงเดือนมิถุนายน 2566 

   3.การเกิดอุทกภัย (ภัยน้ าท่วม) 
   ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนท าให้มีฝนตกและท าให้บางพ้ืนที่น้ าท่วมขังผลผลิตทาง

การเกษตรได้รับความเสียหาย ซึ่งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมี
ผู้ประสบภัยจ านวน 65 ราย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วได้ประชุมและพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วและได้ส่งหนังสือถึงจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว
ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสบภัยทราบต่อไป 

 
 

4.การซ่อมแซม... 



-23- 
 

   4.การซ่อมแซมถนนหินคลุก 
   เนื่องด้วยในช่วงนี้เป็นฤดูฝนถนนอาจเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมา

ล าบาก ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่เนื่องด้วยยังเป็นฤดูฝนช่าง
ผู้ด าเนินการไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ หากหมดฤดูฝนแล้วองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วจะรีบด าเนินการให้ทันที 

    

ประธำนสภำฯ  ได้ปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆเป็นเวลาพอสมควรและได้ด าเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จนครบตามระเบียบการประชุมสภา 
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
   เลิกประชุมเวลา  ๑5. 0๐  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  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2565 โดยได้ท าการตรวจรับรองความ
ถูกต้อง  การจดบันทึกในวันที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว      
จ านวน  24  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... 
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ลงชื่อ       ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ) 
           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ แล้ว  ในคราวประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2565 

 
ลงชื่อ     หนุ่ย  คมไธสง        

                  ( นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 


