
-   ส ำเนำ   - 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ประจ ำปี 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 10 เดือน มกรำคม 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  
๖.    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   กรางชนีย์ 
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. 
 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา 
เลขานุการสภา ฯ           เรียนท่านประธานสภา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงให้ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้จัดเตรียมให้กับท่าน
ประกอบวาระการประชุมพร้อมเอกสารค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วครบทุกท่านแล้ว   

    บัดนี้ได้ตรวจนับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวนทั้งหมด 
14 ท่านมาประชุมจ านวน 14 ท่านครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้จุดเทียนธูปและกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัยค่ะเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยประชุมสามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65  ขอเชิญค่ะ 

ประธำนสภำ ฯ นายหนุ่ย  คมไธสง ประธานสภาได้ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว         
เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ สมัยที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ด้ ว ย  ส ภ า 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 ได้ก าหนด  สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลงิ้ว        
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ก าหนดไว้ ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ 5 – 19 
มกราคม 2565  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบข้อราชการและให้อนุมัติญัตติตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี         
พ.ศ. ๒๕65  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ า เภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65  นายหนุ่ย  คมไธสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 
ต่อไปตามล าดับดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ   เรียนท่านนายกและคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วต าบลงิ้ว  ทุกท่าน เรื่องท่ีประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มี ครับ ต่อไปจะด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๒  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ การรับรองส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว          
ประธำนสภำฯ   เนื่องจากครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ครั้ง

แรก และสภาของเรายังไม่มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงยังไม่รับรอง
ในคราวนี้จึงขอยก ไว้รับรองในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งวันนี้เราจะขอความเห็นชอบ 

จากสภาฯ... 
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จากสภาเสนอเพ่ือแต่งตั้งต่อไปในวาระที่ 4 นะครับ ต่อไปจะขอด าเนินการประชุมใน
ระเบียบวาระท่ี ๓  

ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา   เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมาย เชิญครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วต าบลงิ้ว ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ.2562 ) 
มาตรา 5๘/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มี
การลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตาม
มาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ
ไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท า
โดยเปิดเผยโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วยหากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่ง
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้ง
ค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  หมวด 10  การแถลงนโยบาย  
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ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส าเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
อาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ
ด้วยก็ได้ 

๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ
คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นล าดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็
ได ้

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น า
ความในหมวด ๕ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

ประธานสภา         เมื่อท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วแห่ง
นี้ได้เลยครับ  เชิญท่านนายกครับ   

นายก อบต.งิ้ว     ค าแถลงนโยบาย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลงิ้ว 
แถลงต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง    จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕6๕ 

เรียน   ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลงิ้ว ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วโดยตรงจาก
ประชาชนต าบลงิ้ว  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ให้
กระผม นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ลงวันที่   21  ธันวาคม    2564  นั้น 

   ก่อนที่ กระผมจะเข้ารับหน้าที่ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ว่า  “ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ภายใน 30 วัน... 



-5- 
 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง” ก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมด้วย คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว นายอรุณ  ชุ่มกลาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และ
นายอภิวัฒน์  ขันแข็ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

   บัดนี้ กระผม ได้ก าหนดนโยบายภายใต้หลักการ “รวมพลัง เดินหน้า เพ่ือ
พัฒนา ต าบลงิ้ว อย่างยั่งยืน” เพ่ือใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบกฎหมายซึ่ง
เป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ให้ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน ท้องถิ่นจะพัฒนาได้อย่างถูก
ทิศทาง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทาง
การแก้ไข พร้อมกับการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ตามที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เพ่ือน านโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นโยบายของกระผมจึงได้ก าหนดขึ้นโดยยึดมั่นในหลักการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ที่ ใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อันได้แก่ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ
และหนังสือสั่งการ จากทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติ กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ซึ่งได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 ก่อสร้าง และปรับปรุงถนนดิน ถนนหินคลุกสายต่าง ๆ ให้เป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้เป็นถนนปลอดฝุ่นเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 
      1.2 ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

และกิจการประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วให้มีประสิทธิภาพ 
      1.3 พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้พอเพียงแก่ภาคเกษตรกรรมและให้

ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอและท่ัวถึง 
1.4  สานต่อโครงการต่าง ๆ ในการก่อสร้าง บ ารุงรักษาและปรับปรุงถนน

ทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองในเขตต าบลงิ้วทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
กันเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการสัญจร   

          1.5 สานต่อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทุกสายและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

2. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

2.1 การป้องกัน... 
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2.1  การป้องกันและควบคุมโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ในพื้นที่ต าบลงิ้ว 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครบริบาล ในด้านสาธารณสุข เพ่ือดูแล
ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

2.3 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน 
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีการคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันโรคติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพ
ประชาชนโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.4 ดูแลส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุก
กลุ่มอายุอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา  

2.5 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรภาครัฐอ่ืน  ๆ  ในการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  การบ าบัด
น้ าเสีย  มลพิษเหตุร าคาญในชุมชน  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องจั กรกลและ
สถานที่ส าหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ 

 2.6  การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะชุมชนและการทิ้งขยะในที่สาธารณะ
ประโยชน์  ส่งเสริมการท าบ่อฝังขยะประจ าครัวเรือนเพ่ือลดปัญหาขยะในครัวเรือน
และชุมชน และการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง 

 2.7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาที่
สาธารณะประโยชน์ในพื้นท่ีรับผิดชอบมิให้มีการบุกรุกล้ าแนวเขต  

2.8 การส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนหมู่บ้าน 
และรักษาสภาพแวดล้อมภายในต าบลบลให้มีสภาพดียิ่งขึ้น 

  3. ด้านพัฒนาการเกษตร 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและ

การตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตร

อินทรีย์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
3.3 ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3.4 พัฒนาการขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าสงวนและเก็บกักน้ า

เพ่ือการเกษตรเพ่ือการอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง 

  4. ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยออกตรวจตรา

และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งเป็นการป้องปรามการกระท าผิด
กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้
ยากไร้ 

4.3 จัดให้มีศูนย์... 
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4.3 จัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้อย่าง
รวดเร็ว   

  5.  ด้านการพัฒนาการศึกษา  กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
เพียงพอตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

5.3 ส่งเสริมให้มีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย เพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา เกิด
ความรัก ความสามัคคีในชุมชน 

5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างสมานฉันท์ระหว่างองค์กร
ต่างๆ 

5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และท านุ
บ ารุงศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนจัดกิจกรรมทางศาสนา และ
วันส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

5.7 สนับสนุนและสิ่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  ให้กับนักเรียน  เยาวชน  
และประชาชน  รวมถึง ลานกีฬาและเครื่องออกก าลังกาย  ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ
หมู่บ้าน ต าบล เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 

5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และ
ประเพณีในท้องถิ่น 

6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดย

ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน 

6.2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ปรับปรุงสถานที่ท างาน อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความพึงพอใจ 

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ข้อบัญญัติ
ต าบลต่าง ๆ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6.4 ส่งเสริมสนับสนุน... 
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6.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร

ภายใต้ ระบอบประชาธิป ไตย ในระบอบสภาท้องถิ่นควบคู่ ไปกับระบอบ
ประชาธิปไตยของภาคประชาชน 

6.5 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมี
ความพึงพอใจสูงสุด  

6.6 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือสนอง
ความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   

ท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ทุกท่าน  

จากนโยบายที่ได้แถลงมาทั้ง 6 ด้าน ในวันนี้ ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลงิ้ว โดยวีธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดทุกประการ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน ที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้  ซึ่งท่าน
ทั้งหลายได้รับเลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตพ้ืนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน ให้เข้ามาเป็นตัวแทน เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยเรื่องอ่ืนๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบลงิ้ว ล้วน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

ดังนั้น การขับเคลื่อนตามนโยบายที่ได้แถลงไว้นั้น จึงต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุก
ท่าน ในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 

กระผม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า กระผมมีความมุ่งม่ันและตั้งใจจริง ที่จะ
เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้สมกับที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนต าบลงิ้ว  ให้เข้ามาท าหน้าที่บริหาร โดย
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และ
ค านึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส  และที่ส าคัญ จะต้อง
ยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งนโยบายที่ได้
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่าย
บริหารของกระผม จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็น
อย่างดี ในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิและประสิทธิผล นั้น
คือประโยชน์สุขของน้องประชาชนชาวต าบลงิ้วทุกคน ขอบคุณครับ  นายชัยอนันต์  
กรางชณีย์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว วันที่ 10  มกราคม  2565 

ประธานสภาฯ.. 
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ประธานสภา   ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วครับ ในการแถลงนโยบาย 
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญได้เลยครับ 
เพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนในนโยบายที่
ท่านนายกได้แถลงไปแล้วได้ครับมีหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผมจะขอด าเนินการใน
ระเบียบวาระประชุมต่อไปเลยนะครับ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผม  นายบัวพา  บุตรเจริญ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 4 ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วได้แถลงนโยบายไปแล้วนั้น ถือได้ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ แต่
อาจไม่ครอบคลุมทุกเรื่องของพ้ืนที่ แต่ที่ท่านผู้บริหารได้แถลงไปแล้วนั้นถือว่าดีแล้ว 
จึงขอฝากผู้บริหารได้ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมหรือการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณและโครงการต่างๆ ให้ครบทุกพ้ืนที่ ด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการ 
   ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๔   
ระเบียบวำระท่ี  ๔ ญัตติ เสนอเพื่อทรำบ  

  โดยปกติแล้ววาระนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ในไตรมาสที่  1 ของปีงบประมาณ คือระหว่ างเดือน 
ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปีแต่เนื่องจากท่านผู้บริหารแถลงนโยบายครั้งแรก ยังไม่มี
ผลด าเนินการ จึงไม่มีเรื่องจะเสนอเพ่ือทราบ จะขอยกยอดไปรายงานผลในไตรมาส
ที่ 2 เลยนะครับ ในสมัยประชุมสามัญครั้งต่อไป ต่อไปจะขอด าเนินการประชุมใน
ระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวำระท่ี  5 ญัตติเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ  5.1  เรื่องเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ไม่น้อยกว่า

จ านวน ๓ คนแต่ไม่เกิน 7 คน) ตาม ข้อ 105 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้แถลง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๘ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 

(1) คณะกรรมการ... 
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(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 จึงขอให้ท่านประธานสภาได้ถามปรึกษาหารือกันและพิจารณาลงมติเป็น
ญัตติทีละญัตติ คือ 1.ก าหนดจ านวนคณะการตรวจรายงานการประชุม  

          2.เสนอชื่อสมาชิกสภาตามจ านวนที่ได้เสนอ 
ประธานสภาฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (๒) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และเพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อ 103 (1) 
“คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

สมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอคนที่หนึ่ง  นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน     
ต าบลงิ้ว  หมู่ที่ 4  บ้านจอมศร ี ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
 เสนอ   ให้มีคณะกรรมการฯ ข้อ 103 (1)   จ านวน  ห้า   คน 
 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 5  บ้านใหม่พุทไธจารย์   ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  นครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่สอง นายมนัส  มะลังศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 6 บ้านนาตะค ุต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ   ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากที่ได้เสนอมา
หรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว 
มติที่ประชุมสภาฯ   - มีมติให้จ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน  ห้า คน  

จ านวน 14  เสียง   
  

ประธานสภาฯ   มติเสียงข้างมากให้มีจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
จ านวน  ห้า  คน 

ประธานสภา  เมื่อที่ประชุมสภาได้เสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจึงขอให้สมาชิกสภาได้ เสนอชื่อ – สกุล ผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวนทั้ง 5 คน ตามที่สภาก าหนดไว้ 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ   ผู้เสนอคนที่หนึ่ง  นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน     
ต าบลงิ้ว  หมู่ที่ 4  บ้านจอมศรี  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
 เสนอ   นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว หมู่ที่ 1  บ้านหนองม่วงใหญ ่  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่  11 บ้านหนองนาพัฒนา ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่สอง นายบุญยุด  จับโจร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่  13 บ้านหนองลุมปุ๊ก  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  

สมาชิกสภาฯ   ผู้เสนอคนที่สอง  นายวิโรจน์  แก้วไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบ ลงิ้ ว   ห มู่ ที่  5   บ้ าน ใหม่ พุ ท ไธจารย์   ต าบล งิ้ ว   อ า เภ อห้ วยแถลง                
จังหวัดนครราชสีมา  
 เสนอ   นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
หมู่ที่ 12  บ้านโนนงิ้ว   ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 7  บ้านโนนรัง  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่สอง นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์   สมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่ วนต าบลงิ้ ว  หมู่ ที่  3  บ้ านหั ว อ้อ   ต าบลงิ้ ว   อ า เภอห้ วยแถลง            
จังหวัดนครราชสีมา 

สมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอคนที่สาม  นายมนัส  มะลังศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน     
ต าบลงิ้ว  หมู่ที่ 6  บ้านนาตะคุ  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
 เสนอ   นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว       
หมู่ที่ 2  บ้านหนองม่วงหวาน   ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  12  บ้านโนนงิ้ว   ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่สอง นายอาทร  พิมพ์การ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล งิ้ ว  ห มู่ ที่  1 0  บ้ า น หั ว ท ะ ม ว ง   ต า บ ล งิ้ ว   อ า เภ อ ห้ ว ย แ ถ ล ง                  
จังหวัดนครราชสีมา 

สมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอคนที่สี่  นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว หมู่ที่ 7  บ้านโนนรัง  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
 เสนอ   นายกฤษฎา  แบนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว       
หมู่ที่ 8  บ้านหนองนา   ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  1   บ้ านหนองม่วงใหญ่    ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง        
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ผู้รับรอง... 
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 ผู้รับรองคนที่สอง นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ ว  หมู่ ที่  1 1  บ้ าน หนองน าพัฒ นา  ต าบลงิ้ ว   อ า เภ อห้ วยแถลง                  
จังหวัดนครราชสีมา 

สมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอคนที่ห้า  นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่  11 บ้านหนองนาพัฒนา  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  
 เสนอ   นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านหัวอ้อ  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว   หมู่ ที่  2   บ้ านหนองม่ วงหวาน    ต าบลงิ้ ว   อ า เภอห้ วยแถลง           
จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้รับรองคนที่สอง นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน     
ต าบลงิ้ว  หมู่ที่ 4  บ้านจอมศรี ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ   ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มี 
ประธานสภาฯ  หากไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกกระผมขอมติโดยการยกมือเลย 

ครับ 
  1. เห็นด้วยให้ นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้ยกมือ
ครับ  

เห็นด้วย ๑2  เสียง    งดออกเสียง   ๒   เสียง  ไม่มาประชุม   ไม่มี 
   2. เห็นด้วยให้ นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ ๑2 เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้ยก
มือครับ  

เห็นด้วย 8  เสียง    งดออกเสียง   6   เสียง  ไม่มาประชุม   ไม่มี  
  3. เห็นด้วยให้ นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ ๒  เป็น เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้
ยกมือครับ  

เห็นด้วย 9  เสียง   งดออกเสียง   5   เสียง  ไม่มาประชุม   ไม่มี 
4. เห็นด้วยให้ นายกฤษฎา  แบนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 8 เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้ยก
มือครับ  

เห็นด้วย 9  เสียง    งดออกเสียง   5   เสียง  ไม่มาประชุม   ไม่มี  
5. เห็นด้วยให้ นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว  เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้
ยกมือครับ  

เห็นด้วย 10  เสียง    งดออกเสียง   4   เสียง  ไม่มาประชุม   ไม่มี 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  จากการขอมติโดยการยกมือเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิก
สภาดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ดังนี้ 

๑. นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที ่๑ 
2. นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที ่๑2  
3. นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่๒ 
4. นายกฤษฎา  แบนกลาง สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่8  
5. นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์  สมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที ่3  
ต่อไปจะด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.2 

ประธานสภา  5.2  เรื่องคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  (จ ำนวน ๓ คน) 
เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๓ คน เชิญเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้แก่สมาชิกสภาแห่งนี้ได้
รับทราบ  เชิญครับ 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและให้มีหน้าที่ตาม ข้อ ๑๐ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
๔. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ๑9(2) 
๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖. แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 
ประธานสภา  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้เสนอชื่อผู้สมควร

ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนาย อาทร  พิมพ์การ
สมาชิกสภา หมู่ที่10  ขอเสนอ นายบุญยุด  จับโจร สมาชิกสภาฯ หมู่13 เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ขอรับรองครับ 
   2.  นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภา หมู่ 12  ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกม้ัย เชิญครับ 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมนายวิโรจน์  แก้วไทย 
สมาชิกสภา หมู่ 5 ขอเสนอนายมนัส  มะลังศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ 6  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภา หมู่ 7  ขอรับรองครับ 
   2.  นายบัวพา  บุตรเจริญ สมาชิกสภา หมู่ 4 ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผม นายสมวงษ์  ทองผ่อง 
สมาชิกสภา หมู่ 11 ขอเสนอนายอาทร  พิมพ์การ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายมนัส  มะลังศรี สมาชิกสภา หมู่ 6  ขอรับรองครับ 
   2.  นายกฤษฎา  แบนกลาง สมาชิกสภา หมู่ 8 ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกกระผมขอมติโดยการยกมือเลยครับ 

ประธานสภา - เห็นด้วยให้ นายบุญยุด  จับโจร  สมาชิกสภาฯ หมู่ 13 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ขอให้ยกมือครับ  
เห็นด้วย 10  เสียง งดออกเสียง  4   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 

  - เห็นด้วยให้ นายมนัส  มะลังศรี   สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ขอให้ยกมือครับ  
เห็นด้วย 8 เสียง งดออกเสียง  6   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 
- เห็นด้วยให้ นายอาทร  พิมพ์การ สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ขอให้ยกมือครับ  
เห็นด้วย 8 เสียง งดออกเสียง  6  เสียง ไม่มาประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม  จากการขอมติโดยการยกมือเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิก
สภาดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
๑. นายบุญยุด  จับโจร  สมาชิกสภาฯ หมู่ 13 
๒. นายมนัส  มะลังศรี   สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 
๓. นายอาทร  พิมพ์การ สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
ต่อไปจะด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.3 

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. 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ ขอด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่  1 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1  ต่อจากเม่ือเช้า ที่ค้างการพิจารณาตามล าดับ 
ระเบียบวำระท่ี 5  ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา  (ญัตติเสนอใหม่) 
ประธานสภา  5.3  เรื่องคัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำประจ ำปี 

(จ ำนวน ๓ ท่ำน) 
ประธานสภา  ขอให้เลขานุภารชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ข้อ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ดังนี้ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ประธานสภา    เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  จ านวน ๓ ท่าน เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ   เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่านกระผมนาย สมวงษ์  ทองผ่อง  
สมาชิกสภา หมู่ 11 ขอเสนอ นายบัวพา บุตรเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 เป็น
คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี   

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายบุญยุด  จับโจร สมาชิกสภา หมู่ 13 ขอรับรองครับ 
   2.  .นายมนัส  มะลังศรี   สมาชิกสภา หมู่ 6  ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมนายบัวพา  บุตรเจริญ 
สมาชิกสภา หมู่ 4 ขอเสนอนายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ 5 คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี   

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายกฤษฎา  แบนกลาง สมาชิกสภา หมู่ 8 ขอรับรองครับ 
   2.  นายธนธชั  ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภา หมู่ 1 ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมนายอาทร  พิมพ์การ  
สมาชิกสภา หมู่ 10 ขอเสนอนายสมชิต  เกียวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภา หมู่ 2 ขอรับรองครับ 
   2.  นายมนัส   มะลังศรี   สมาชิกสภา หมู่ 6 ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกกระผมขอมติโดยการยกมือเลยครับ 

ประธานสภา - เห็นด้วยให้ นายบัวพา บุตรเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ยกมือครับ  
เห็นด้วย 9 เสียง งดออกเสียง  5   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 

  - เห็นด้วยให้ นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ยกมือครับ  
เห็นด้วย 6  เสียง  งดออกเสียง 9   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 
- เห็นด้วยให้ นายสมชิต  เกียวงค์  สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้ยกมือครับ  
เห็นด้วย  9 เสียง  งดออกเสียง  6  เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม  จากการขอมติโดยการยกมือเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิก
สภาดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
๑. นายบัวพา บุตรเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 
๒. นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 
3.   นายสมชิต  เกียวงค์   สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 
ต่อไปจะด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.4 

ประธำนสภำฯ  5.4 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลงิ้ว 
(จ ำนวน ๒ ท่ำน) 

 ประธานสภา  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  เชิญครับ 
 เลขานุการสภา  ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลงิ้ว  คณะกรรมการมี 
    อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔ 
(๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงิน

หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
 

(3) ด าเนินการ... 



    -17- 
 

(๓) ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

(๔) จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย
และหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้วภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความจ าเป็น 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน ๒ ท่าน  เชิญครับ 

สมำชิกสภำฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน กระผมนายธนธัช  ใหม่เลิศบุญ
มา สมาชิกสภา หมู่ 1 ขอเสนอนายสมวงษ์  ทองผ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว หมู่ 11  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.งิ้ว  

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายบุญยุด  จับโจร สมาชิกสภา หมู่ 13  ขอรับรองครับ 
   2.  นายมนัส  มะลังศรี สมาชิกสภา หมู่ 6 ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกม้ัย เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมนายสมวงษ์  ทองผ่อง 
สมาชิกสภา หมู่ 11 ขอเสนอนายสม  โมรานอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ 9 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว 

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ๑.  นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภา หมู่ 9 ขอรับรองครับ 
   2.  นายบัวพา  บุตรเจริญ   สมาชิกสภา หมู่ 4 ขอรับรองครับ 

รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติโดยการยกมือ
เลยครับ 

ประธานสภา  - เห็ นด้ วยให้  นายสมวงษ์   ทองผ่อง  สมาชิกสภาฯ หมู่  11  เป็ น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขอให้ยกมือ
ครับ  

เห็นด้วย 10  เสียง งดออกเสียง  4   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 
 

เห็นด้วย... 
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- เห็นด้วยให้ นายสม  โมรานอก  สมาชิกสภาฯ หมู่ 9  เป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วขอให้ยกมือครับ  
เห็นด้วย 11  เสียง งดออกเสียง  3   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม  จากการขอมติโดยการยกมือเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิก
สภาฯเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
๑. นายสม  โมรานอก   สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
2. นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 
ต่อไปจะด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ 6 

ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นำยก อบต.งิ้ว  1.เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 
   ด้วยอ าเภอห้วยแถลงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระ

บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและ
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้างเมือง
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจึงได้น าเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ สามารถบูชารับเหรียญ
ได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม 
2565 เพื่อรวบรวมเงินส่งให้อ าเภอห้วยแถลงต่อไป  

  2. แจ้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ส าหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2) 

   โดยที่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้มีประชาชนจากต่างพ้ืนที่เดิน
ทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจ านวนมาก ทั้งมีการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่หลายกิจกรรม ประกอบกับพบว่าผู้มีผู้ติด เชื้อรายใหม่
เพ่ิมขึ้นจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่หลายรายมีการติดเชื้อจากพ้ืนที่
เสี่ยง หรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ซึ่งมีการรวมตัวของประชาชนจ านวน
มาก อีกทั้งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โค—วิด19) สาย
พันธ์ OMICRON เกิดขึ้นในหลายจังหวัด จึงเห็นสมควรออกค าแนะน าเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ประชาชน สถานประกอบการ ในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อการป้องกันโรค จึงขอให้ท่านผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ระวังและป้องกันโรคระบาด โดยการสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ
บ่อยๆ หากไม่จ าเป็นไม่ควรรวมกลุ่มกัน 

ประธำนสภำฯ  ได้ปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆเป็นเวลาพอสมควรและได้ด าเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จนครบตามระเบียบการประชุมสภา 
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
   เลิกประชุมเวลา  ๑5. 0๐  น. 
  

 ลงชื่อ      จทุามาศ  รัตนตรัยวงค์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                   ( นางสาวจุทามาศ  รัตนตรัยวงค์) 
           ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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          ลงชื่อ      ธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช   ผู้บันทึกการประชุม 
                   ( นางธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช) 
       ต าแหน่ง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2565 โดยได้ท าการตรวจรับรองความ
ถูกต้อง  การจดบันทึกในวันที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน  
19   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  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2564 

 
ลงชื่อ     หนุ่ย  คมไธสง        

                  ( นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 



 
 
 


