
  
 

(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  4   

ครั้งที่   1 /๒๕65 
วันที่   14   เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ. ๒๕65 
ณ    ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

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

ล ำดับ     ชื่อ   -  สกุล              ต ำแหน่ง          ลำยมือชื่อ     หมำยเหตุ 
รำยช่ือสมำชิกผู้มำประชุมสภำ 
ล ำดับ ชื่อ   -  สกุล                ต ำแหน่ง         ลำยมือชื่อ        หมำยเหตุ 
๑. นายหนุ่ย  คมไธสง   ประธานสภา อบต.งิ้ว           หนุ่ย  คมไธสง 
๒. นายสม  โมรานอก   รองประธานสภา อบต.งิ้ว  สม  โมรานอก 
๓.    นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  1 ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา 
๔.    นายอนันต์  ปรีชายุทธ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  2    อนันต์  ปรีชายุทธ 
๕.    นางสาวบวัผัน  ค าจันทร์วงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  3       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 
ผู้ไม่มำประชุมสภำ   

-ไมมี่ 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล         ต ำแหน่ง       ลำยมือชื่อ         หมำยเหตุ 
1. นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายก อบต.งิ้ว ชัยอนันต์   กรางชณีย์ 
2. นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี รองนายก อบต.งิ้ว ฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี 
3. นายอรุณ  ชุ่มกลาง รองนายก อบต.งิ้ว อรุณ  ชุ่มกลาง 
4. นายอภิวัฒน์  ขันแข็ง เลขานุการนายก อบต.งิ้ว อภิวัฒน์  ขันแข็ง 
5.นายสุธน  พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหัวอ้อ สุธน  พงษ์สุวรรณ 
6.นางวันเพ็ญ  ตาชูชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ วันเพ็ญ  ตาชูชาติ 
7.นางสาวเนรมิต  สุดชะนะ ครูโรงเรียนวัดหนองนา เนรมิต  สุดชะนะ 
8.นายประวิทย์  ด่านแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ประวิทย์  ด่านแก้ว 
9.นายสงวน  จงจิตรชอบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 สงวน  จงจิตรชอบ 
10.นายเทพสุนทร  พ่ึงบัว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เทพสุนทร  พ่ึงบัว 

11.นายสมจิตร... 



  
-2- 

 
11.นายสมจิตร  อาบทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 สมจิตร  อาบทอง 
12.นายวินัย  จุติตร ี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 วินัย  จุติตร ี
13.นายอ านาจ  เนื้อนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 อ านาจ  เนื้อนา 
14.นายพุทธา  แสงโชติ สารวัตรก านัน พุทธา  แสงโชติ 
15.นายบุญญวัฒน์  ฤาชาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บุญญวัฒน์  ฤาชาญ 
16.นายพนัดธการ  จับโจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 พนัดธการ  จับโจร 
17.นายจ าลอง  สอนสิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 จ าลอง  สอนสิลา 
18.นางสาวชญาณิศา  ชาบ าเหน็จ ผอ.รพ.สต.หนองนาพัฒนา ชญาณิศา  ชาบ าเหน็จ 
19.นางเข็มพร  ศิริชาติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เข็มพร  ศิริชาติ 
20.นางสาวรัชนี  กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลัง รัชนี  กระเบากลาง  
21. นางสรัลชนา  บุราคร ผู้อ านวยการกองช่าง สรัลชนา  บุราคร 
22. นางศิวพันธ์  สอนโยธา ผอ.กองการศึกษาฯ ศิวพันธ์  สอนโยธา 
23. นางสาวปิ่นแก้ว  สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด ปิ่นแก้ว  สุภาษิต 
24.นางจุฑารัตน์  แก้วสุพรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล จุฑารัตน์  แก้วสุพรรณ 
25. น.ส.อริษา  ศีลาชัย นิติกร อริษา  ศีลาชัย 
26. น.ส.จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ 
27.นายทวีศักดิ์  ประพาลา คนงาน ทวีศักดิ์  ประพาลา 
28.นายไพโรจน์  ปะผะลา ภารโรง ไพโรจน์  ปะผะลา  

 
  

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนเริ่มการประชุมสภา 

      - ได้ตรวจดูรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วผู้มาประชุม มาครบ
และได้นั่งประจ าที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายหนุ่ย  คมไธสง  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์โดย
พร้อมเพรียงกัน  

ประธำนสภำ  ฯ       - นายหนุ่ย  คมไธสง ประธานสภาได้ อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลงิ้ว เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  
สมัยที่  4  ประจ าปี  ๒๕65 

          ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา      
ได้ก าหนด   สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ก าหนดไว้ ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565  
เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปี 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   หมวด 6       
ข้อ 30 (5) และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ประจ าปี  2565  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 6 ข้อ 39  และเรื่องอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่และระเบียบที่ก าหนด
ไว้  

 
อาศัยอ านาจ... 
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   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหาร  ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
ประกอบกับ ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัย
สามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ   
วันที่  25   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕65  นายหนุ่ย  คมไธสง ผมจึงขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ต่อไปตามล าดับ
ดังนี้   

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

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  20  กันยายน  2565 
ประธำนสภำฯ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ตรวจดูรายละเอียดทั้งหมดถ้ามีข้อความ

ใดหรือรายการใดพิมพ์ผิดหรือขาดหายไปขอให้ยกมือเสนอขอแก้ไขให้ถูกต้อง  
มติที่ประชุมสภำฯ     ไม่มีผู้ ใดเสนอขอแก้ไขรายการและค าพิมพ์ผิดหรือค าที่ขาดหายไป สมาชิกสภา          

ให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 4      
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  20 กันยายน  2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม   
ประธำนสภำฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นแบบกระทู้ถาม จึงถือว่าวาระนี้ไม่มีเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้วต้องการถาม 
ที่ประชุม ทราบ/และไม่มีเรื่องกระทู้ถาม     

ระเบียบวำระท่ี 4 ญัตติ ญัตติเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภา ฯ      4.1 ญัตติรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2563  หมวด 6 ข้อ 39 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุมสภาฯ ที่  ๔.๑  ส าหรับในรายละเอียดขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจ้ง 

นำยก อบต.งิ้ว  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 6 การรายงาน ข้อ 39 เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนด
สามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด แล้วส่งส าเนา
รายงานการรับ – จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูล
ระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  

 
 

บัดนี้... 
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บัดนี้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงได้ประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เรื่อง รายงานการรับ – 
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ วันที่  4  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ. 2565 จึงขอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเพ่ือทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   
เรื่อง    รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 6 การรายงาน ข้อ 39 ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2378 ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2564 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงาน
การรับ – จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก
งบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ทราบภายในก าหนดสามสิบวัน นั้น  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงได้จัดท าประกาศรายงานการรับ – 
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน 
พ.ศ. 2565) เพ่ือให้ประชาชนทราบ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงขอประกาศ... 
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จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  4 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
และมีรายเอียดตามเอกสารมีจ านวน 41 หน้า ด้วยกันขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ตรวจดูหากปรากฏว่ามีรายการใดสงสัยหรือไม่เข้าใจขอให้ยกมือ
ถามหรืออภิปรายได้ 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอให้ยกมือสอบถามได้ 
ที่ประชุมสภำฯ ไม่มีข้อสงสัยและได้รับทราบการรับ จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2563  หมวด 6 ข้อ 39  

ประธำนสภำฯ   ๔.2 ญัตติ  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 ไตรมาส
ที่ 4 และรายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 11 
ข้อ 105   รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.2 ขอเรียนเชิญคณะ
ผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว       
กระผมนายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว            

ขอแถลงการรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายรับ – รายจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565  ไตรมาสที่ 4  ณ วันที่ 30 กันยายน  2565 ดังนี้ 
  รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน  (รายรับ – รายจ่าย)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ณ วันที่  30 กันยายน  2565 ยอดประมาณการรายรับ - รายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2565 จ านวน 52,690,000.00 บาท 

 งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

รายรับตามงบประมาณ ประมาณการ รายรับจริง + 
- 

สูง 
ต่ า 

รายรับ 
      1. หมวดภาษีอากร 
      2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
      3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
      4.หมวดรายได้จากค่าสาธารณูปโภคและการ
พานิชย์ 
      5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
      6. หมวดภาษีจัดสรร 
      7. หมวดรายได้จากทุน 
      8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

 
96,100.00 

127,800.00      
120,000.00 
172,000.00       

 
    22,000.00 

22,950,100.00      
10,000.00 

29,192,000.00 
          

 
171.630.00 
  72,451.30 

36,430.72 
     139,602.60 

 
  9,838.00 

25,323,895.99            
- 

27,904,419.00 

 
+ 
- 
- 
- 
 
- 
+ 
- 
- 
- 

 
75,530.00 

     55,348.70 
     83,569.28 

32,397.40 
      

12,162.00     
2,373,795.99 

10,000.00   
1,287,581.00 

      
              รวมรายรับทั้งสิ้น 52,690,000.00 53,658,267.61 + 968,267.61 

รายจ่าย... 
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รายจ่าย 
รายจ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจ่ายจริง + 

- 
สูง 
ต่ า 

รายจ่ายตามประมาณการ 
   - งบกลาง 
   - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
   - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   - ค่าตอบแทน 
   - ค่าใช้สอย 
   - ค่าวัสดุ 
   - ค่าสาธารณูปโภค 
   - รายจ่ายอื่น 
   - เงินอุดหนุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 
   - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
17,696,260.00 
  1,632,520.00 
  9,227,195.00 
 1,404,200.00 
 4,084,925.00 
3,009,850.00 

579,500.00 
20,000.00 

2,931,400.00 
       497,050.00 

11,607,100.00 

 
17,332,893.66 

1,615,608.05 
9,106,666.34 

585,112.00 
3,143,766.12 
2,643,159.75 

497,471.58 
- 

2,867,620.81 
494,150.00 

5,995,500 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
363,366.34 

16,911.95 
120,528.66 
819,088.00 
941,158.88 
466,690.25 

82,028.42 
20,000.00 
63,779.19 

2,900.00 
5,611,600.00 

   รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,690,000.00 44,181,948.31 - 8,508,051.69 
 

สรุปสถานการณ์คลัง อบต. งิ้ว ณ วันที่ 3  พฤษภาคม 2565 
เงินสะสมยกมา  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม  2564 2,397,149.56 บาท 

  บวก ปรับปรุงรายจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 (ตกเป็นเงินสะสม)    343,217.31 บาท 
   ปรับปรุงรายจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 (ตกเป็นเงินสะสม) 2,456,666.01 บาท 
        รวมทั้งสิ้น 5,197,032.88 บาท 

สะสมคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   5,197,032.88  บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565           7,900,203.55  บาท 
รวมเงินฝากเงินธนาคาร ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565      24,364,506.40 บาท 

และมีรายเอียดตามเอกสารมีจ านวน 40 หน้า ด้วยกันขอให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ตรวจดูหากปรากฏว่ามีรายการใดสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ขอให้ยกมือถามหรืออภิปรายได้ 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อสงสัยและได้รับทราบผลการด าเนินงาน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565 ) 

ประธานสภาฯ   ๔.3  ญัตติ  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี     (2561 - 2565) และแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
ประจ าปี พ.ศ. 2565   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 14   รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบแนบระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ที่  4.3 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร
ได้แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว       
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที่ มท 0810.3/ว6732... 
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ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  นั้น 

   บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด าเนินการ
ติดตามและเสนอความเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นจาก
การติดตามซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว   ขอรายงานผลและเสนอความเห็น ทราบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ครบตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 10 ด้าน  ดังนี้ 
- จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2565 ทั้งหมด 121 โครงการ 

 - จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ  ๒๕65    ทั้งหมด      91  โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565     ทั้งหมด      72  โครงการ 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน  คิดเป็นร้อยละ  75.21 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จ านวน 18 หน้า ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

สรุประดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเสนอความเห็น... 



  
-8- 

           การเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการ
เสนอโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการ
เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่ จะ
ด าเนินการได้ จะท าให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติควรพิจารณาจากโครงการที่
มีอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หรือในปีงบประมาณนี้คือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ก่อน การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
ควรด าเนินการเฉพาะกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยการจั ดท าแผน พั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก าหนดและวางแนวทางไว้อย่างชัดเจนแล้ว การตั้งข้อบัญญัติไม่สอดคล้องและไม่เป็นไป
ตามกรอบของแผนพัฒนาสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ 

3. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณ
เพ่ิมในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณที่
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้จ่าย 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

5. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

6. แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนา ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม 
และสถานทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วมากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จ
สิ้นการด าเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการได้มากข้ึน 

8. ควรมีการประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชน ให้
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

9. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการ
โครงการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
 

ดังนั้น... 
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       ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าแผนอยู่ที่ ร้อยละ 75.21  

 
 
 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ขอรายงานผล

และเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 91 โครงการ เป็น
เงิน 31,479,185 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21 โครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน  
72  โครงการ   

   การรายงานการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจัดท าร่างแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้มีมติเห็นชอบ 
และได้เสนอร่างแผนด าเนินงานดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วประกาศเป็นแผนด าเนินงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 
พร้อมทั้งแจ้งสภาองค์กาบริหารส่วนต าบลงิ้วทราบ 

   บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ขอรายงานแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
จ านวน 61 หน้า จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาน าเข้าวาระการประชุมเพ่ือ
แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทราบ 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอให้ยกมือสอบถามได้ 
 

ที่ประชุมสภาฯ... 
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ที่ประชุมสภำฯ ไม่มีข้อสงสัยและได้รับทราบสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นห้าปี  (2561 - 2565) และแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว  ประจ าปี  พ.ศ. 2565   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 14    

ระเบียบวำระท่ี 5  ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา   (ญัตติเสนอใหม่) 
ประธานสภาฯ   5.1   ญัตติ  ขอเสนอเพ่ือพิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว     เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลงิ้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบแนบระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ที่  5.1
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ที่ 680/2561  เรื่อง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ลงวันที่  14  
พฤศจิกายน  2561  จะครบก าหนดวาระ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 
2561  ข้อ  13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปี  นับแต่วันที่ออกค าสั่ง แต่งตั้ง  นั้น 

ในการนี้ กรรมการกองทุนฯ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 
2561  ข้อ 12 (3)  จะครบก าหนดวาระสี่ปีในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2565         
เพ่ือเป็นการคัดเลือกกรรมการกองทุนฯ  ชุดใหม่  แทนกรรมการกองทุนที่จะครบวาระ  
จึงเห็นควรขอเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ได้ให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ผู้
สมควรเป็นคณ ะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ วน          
ต าบลงิ้ว  จ านวน 2 ท่าน   โดยมีหน้าที่ ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง            การปฏิบัติในเรื่องอ่ืนใดให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด ต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาน าเข้าวาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  เชิญครับ 
 เลขานุการสภา ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลงิ้ว  คณะกรรมการมี

 อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔ 

 
(2) รับผิดชอบ... 



  
(๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงิน

หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ เป็นไปตามที่ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

(๓) ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

(๔) จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและ
หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๕) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
จ าเป็น 

ประธานสภา    เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เก่ียวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน ๒ ท่าน  เชิญครับ 

สมำชิกสภำฯ   เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน กระผมมนัส  มะลังศรี สมาชิก
สภา หมู ่6 ขอเสนอนายสมวงษ์  ทองผ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู ่
11  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.งิ้ว  

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 

5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  นครราชสีมา 
   ผู้รับรองคนที่สอง  นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 4 บ้านจอมศร ี ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกมั้ย เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ   เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมนายบัวพา  บุตรเจริญ 
สมาชิกสภา หมู่ 4 ขอเสนอนายสม  โมรานอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
หมู่ 9 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
   ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่ ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  นครราชสีมา 
   ผู้รับรองคนที่สอง  นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 12 บ้านโนนงิ้ว  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ถ้าไม่มีกระผมขอมติโดยการยกมือเลยครับ 
 
 

เห็นด้วย... 
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   - เห็ นด้ วยให้  น ายสมวงษ์   ทองผ่ อง  สมาชิกสภาฯ  หมู่  11  เป็ น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขอให้ยกมือครับ  
มติที่ประชุม   -เห็นด้วย 14  เสียง งดออกเสียง  0   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   - เห็นด้วยให้ นายสม  โมรานอก  สมาชิกสภาฯ หมู่ 9  เป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วขอให้ยกมือครับ  
มติที่ประชุม   -เห็นด้วย 14  เสียง งดออกเสียง  0   เสียง   ไม่มาประชุม   ไม่มี 
มติที่ประชุม  จากการขอมติโดยการยกมือเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิก

สภาฯเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
๑. นายสม  โมรานอก   สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
2. นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 

ประธานสภาฯ  5.2   ญัตติ  ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว           
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2565  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบแนบระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
ที่  5.2 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว       
    เรื่องเดิม 
             ตามที่  กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่ น แจ้ งการด า เนิ นการตาม

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งก าหนดให้
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ส่ง
ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดท าระเบียบของสภาท้องถิ่น
ตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  นั้น 

    ข้อเท็จจริง 
             องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และจัดส่งข้อมูลการจัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่า
ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามแบบที่
ก าหนด เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

    ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 
 
 

ข้อเสนอ... 
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    ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ในการประชุมสมัยสามัญท่ี 4  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  

      (ร่าง) 
    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ว่าด้วยการ

ด าเนินการ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัย
สามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จึงให้ก าหนดระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น  
  “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ซึ่งปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 

  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
ยื่นค าร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้จัดท าร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

  ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ
จ านวนไม่เกินสิบคน ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญ
ชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร             
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้ง
มอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

 
 

ให้ประธานสภา... 
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  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง

ตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงาน
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือ
ว่าวันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ 5 
และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง 

  ข้อ 5 ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หาก
เห็นว่าจะไม่เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ วขอ
ขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ซึ่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้ว
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็น
การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

  ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด าเนินการเชิญชวน
ต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ด าเนินการเชิญชวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วด าเนินการตามข้อ 7 

  ข้อ 7 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดย
เชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ 
พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 

  ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
สามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดง
ชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็น
ว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและ
ส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

  การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

  ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้า
สู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

ข้อ 10 ... 
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  ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการ

ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อจะเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

  การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็น
หนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้
เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อม
ลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้า
สู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือ
ยืนยันตัวตนท ารายการถอนชื่อ 

  ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อ
ของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
จ านวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพ่ือไปด าเนินการตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป 

  ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รักษาการตามระเบียบนี้ 
                                     ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ลงชื่อ........................                                                                                         

(นายหนุ่ย  คมไธสง)   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเห็นควรพิจารณาน าเข้าวาระการประชุม

สภาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภา  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  เชิญครับ 
เลขานุการสภา  ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา 9 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้เข้าร่วมชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่
ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น เพ่ือให้ระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบ
ร่างเพ่ือประกาศใช้ต่อไป  เชิญท่านประธานค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วท่านใดสงสัยหรือต้องการ

ซักถามเพ่ิมเติม จะขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2565  หากท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วว่าด้วยการด าเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน
...14..เสียง 

ประธานสภาฯ  ญัตติ ขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) เพ่ิมเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565  รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่  ๕.3  ขอเรียนเชิญ
คณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป  

นายก อบต.งิ้ว   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว       
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2566 - 2570) เมื่อวันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2564  ,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานในการพัฒนาพ้ืนที่และเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนงานโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ  22/1 และ 22/2 การ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้  

   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ นั้น 

   บัดนี้ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอความเห็นชอบต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

รายละเอียด... 
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รายละเอียด... 
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โครงการ... 
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จึงเรียนมาเพ่ือ... 
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   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเห็นควรพิจารณาน าเข้าวาระการประชุมสภา

เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยญัตติ  ขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565  ขอให้ยก
มือสอบถามได้ 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมนายสมวงษ์  ทองผ่อง สมาชิก
สภา หมู่ 11 ขอสนับสนุนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม/
แก้ไข ครั้งที่ 3/2565   เนื่องจากโครงการที่ได้แก้ไขล้วนแล้วมีประโยชน์กับประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลงิ้ว 

สมาชิกสภาฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน  กระผมนายมนัส  มะลังศรี สมาชิก
สภา หมู่ 6 ขอสนับสนุนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม/แก้ไข 
ครั้งที่ 3/2565   เนื่องจากโครงการที่ได้แก้ไขเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในในพ้ืนที่ต าบลงิ้ว 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านสมาชิกท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม/แก้ไข ครั้งที่ 
3/2565  ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว      

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยก อบต.งิ้ว   1.ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์กำรออกส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูก

สร้ำง 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการออกส ารวจ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภบท) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และให้ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้น าท้องที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การออกส ารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
15 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองม่วงใหญ่ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
16 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวอ้อ  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
17 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองม่วงหวาน เวลา 09.00 – 12.00 น. 
18 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านจอมศรี  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
21 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวทะมวง เวลา 09.00 – 12.00 น. 
25 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่พุทไธจารย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
28 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนรัง  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
29 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาตะคุ  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

30 พ.ย. 65... 
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30 พ.ย. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนงิ้ว  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  1 ธ.ค. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองนา เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  2 ธ.ค. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนทะยูง เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  6 ธ.ค. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองนาพัฒนา เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  7 ธ.ค. 65 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองลุมปุ๊ก เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
    2.ขอบคุณการช่วยเหลือน้ าท่วม 

  ด้วย บ้านหัวอ้อ  ม.3 บ้านดอนทะยูง ม.9 และบ้านหัวทะมวง  ม.10 ได้
ประสบภัยน้ าท่วม ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับความ
ช่วยเหลือจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลงิ้ว โดยการประสานงานจากผู้น าท้องถิ่น 
ท้องที่ ทุกท่าน  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ     
ประธำนสภำฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วท่านใดมีข้อราชการที่ต้องการ

ปรึกษาหารืออีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 

ประธำนสภำฯ      เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อราชการปรึกษาหารือและการประชุมสภาได้ประชุมมาจน
ครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการประชุมสภาฯ         
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

 

เลิกประชุม  เวลา  15.00 น. 
 

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

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 โดยได้ท าการตรวจรับรองความ
ถูกต้อง  การจดบันทึกในวันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว      
จ านวน  23  หน้า พร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ    บัวผัน  ค าจันทร์วงค์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์    ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ... 
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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 าบลงิ้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2565 

 
ลงชื่อ     หนุ่ย  คมไธสง        

                  ( นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 


