
 
-   ส ำเนำ   - 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว    
สมัยสำมัญ   สมัยท่ี 1 ประจ ำปี 2566 

ครั้งที่ 1/2566 
วันที่  13  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 

ณ    ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 
*************************** 

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   

-ไม่มี 
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. นายสมดี  พรหนองแสง                     ผอ.รร.บ้านหนองม่วงหวาน นายสมดี  พรหนองแสง                      
5. ว่าที่ร้อยตรีสายตา ค าสิงห์นอก ผอ.รร.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สายตา ค าสิงห์นอก 
6. นางวันเพ็ญ  ตาชูชาติ ครู รร.บ้านหนองม่วงใหญ่ วันเพ็ญ  ตาชูชาติ 
7. นายสุดใจ  แสงจันทร์ศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 สุดใจ  แสงจันทร์ศรี 
8. นายนิคม  แจ้งไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นิคม  แจ้งไธสง 
9.นายเทพสุนทร  พ่ึงบัว                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เทพสุนทร  พ่ึงบัว                        
10.นายธนโชติ  มะลังศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ธนโชติ  มะลังศรี 

 
11.นายสมชัย... 
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11.นายสมชัย   เกียงวงค ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สมชัย   เกียงวงค์ 
12.นายวินัย     จุติตร ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 วินัย     จุติตรี  
13. นายทองใบ  นาเพ็ชร                     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11 ทองใบ  นาเพ็ชร   
14. นายสมจิตร พะชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12                    สมจิตร พะชะนะ 
15. นายส าเริง  จับโจร                         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 ส าเริง  จับโจร   
16. นางสาวพัชรี  ปิตาละเก  จพง.สาธารณะสุขปฏิบัติงาน          พัชรี  ปิตาละเก                      
17. นางสาวรัชนี  กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลัง รัชนี  กระเบากลาง 
18. นางสรัลชนา  บุราคร ผู้อ านวยการกองช่าง สรัลชนา  บุราคร 
19. นางศิวพันธ์  สอนโยธา ผอ.กองการศึกษาฯ ศิวพันธ์  สอนโยธา 
20. นางสาวปิ่นแก้ว  สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด ปิ่นแก้ว  สุภาษิต 
21..นางสาวเกตุมณี  เนื้อดี นักวิเคราะห์นโยบายฯ เกตุมณี  เนื้อดี 
22. น.ส.อริษา  ศีลาชัย นิติกร อริษา  ศีลาชัย 
23. น.ส.จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ 
24. นางสาวนิภาพรรณ อินทร์สุวรรณ     นักวิชาการพัสดุช านาญการ นิภาพรรณ อินทร์สุวรรณ      
25. นางจุฑารัตน์  แก้วสุพรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ นางจุฑารัตน์  แก้วสุพรรณ 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนเริ่มกำรประชุมสภำ      

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

ประธำนสภำ  ฯ     - นายหนุ่ย  คมไธสง   ประธานสภาได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว              
เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ประจ าปี  ๒๕66 

         ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา     
ได้ก าหนด สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  ก าหนดไว้  ๑๕ วัน ระหว่างวันที่  1  – 15 กุมภาพันธ์  2566                     
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบข้อราชการและอนุมัติญัตติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ และ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล                   
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
และข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว                 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
ประกาศ ณ  วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.  ๒๕66 ลงชื่อ นายหนุ่ย  คมไธสง  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

 
ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ ไม่มี 
ระเบียบวำระที่  2 เรื่อง การรับรองส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ตรวจสอบดูรายละเอียดทั้งหมดถ้ามี

ข้อความใดหรือรายการใดพิมพ์ผิดหรือขาดหายไปขอให้ยกมือเสนอขอแก้ไข                   
ให้ถูกต้อง 

มติที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขรายการและค าพิมพ์ผิดหรือค าที่ขาดหายไป สมาชิกสภา                 
ให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2565 ด้วยมติ                      
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระที่  3 ญัตติ กระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นแบบกระทู้ถาม จึงถือว่าวาระนี้ไม่มีเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้วต้องการถาม 
ที่ประชุม ทราบ/และไม่มีเรื่องกระทู้ถาม 
ระเบียบวำระที่  4 ญัตติ เสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ                4.1 รายงานรับจริง - จ่ายจริง ตามประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ 

2566 (ไตรมาส 1) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ที่ 4.1 
ส าหรับรายละเอียดขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายก อบต.งิ้ว    เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
                                        กระผมนายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว                   

ขอแถลงการณ์รายงานผลการปฏิบัติงาน (รายรับ - รายจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ไตรมาสที่ 1) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
ดังนี้ 

           รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)  

           การรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายรับ - รายจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
2566 (ไตรมาสที่ 1) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
ยอดประมาณการรายรับ – รายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณอนุมัติ 52,868,000.- บาท 

 
 
 
 
 

รายรับตาม... 
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รายรับ 
 

รายรับตามงบประมาณ ประมาณการ รายรับจริง + 
- 

รับจริง (สูง/ต่ า) 
กว่าประมาณการ 

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

 
97,100.00 
82,800.00      

112,000.00 
190,000.00       

 
    20,000.00 

10,000.00 
23,156,100.00 
29,200,000.00 

          

 
          - 

  37,026.00 
          - 

     41,556.10 
 

          -  
          - 
  4,233,000.89 
  8,555,707.00 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
-
- 
- 
- 
- 

 
97,100.00 

     45,774.00 
     112,000.00 

148,443.90      
 

20,000.00 
10,000.00 

18,923,099.11 
20,644,293.00 

              รวมรำยรับทั้งสิ้น 52,868,000.00 12,867,289.99 + 40,000,710.01 
 
รายจ่าย 
  

รายจ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจ่ายจริง + 
- 

จ่ายจริง (สูง/ต่ า) 
กว่าประมาณการ 

รายจ่ายตามประมาณการ 
   1. หมวดงบกลาง 
   2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
   3.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   4. หมวดค่าตอบแทน 
   5. หมวดค่าใช้สอย 
   6. หมวดค่าวัสด ุ
   7. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
   8. หมวดครุภัณฑ ์
   9. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   10. หมวดรายจ่ายอื่น 
   11. หมวดเงินอุดหนุน 

 
18,529,560.00 

2,031,120.00 
  12,649,245.00 

 1,380,000.00 
4,433,175.00 
2,922,800.00 

682,700.00 
486,000.00 

6,788,800.00 
        20,000.00 

2,944,600.00 

 
5,486,704.50 

491,580.00 
2,428,689.67 

108,050.00 
815,294.79 
264,492.00 
118,401.71 
231,000.00 

- 
- 

597,450.00 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
13,042,855.50 

1,539.540.00 
10,220,555.33 

1,271,950.00 
3,617,880.21 
2,658,308.00 

564,298.29 
255,000.00 

6,788,800.00 
20,00000 

2,347,150.00 
                              รวมรำยจ่ำยท้ังสิ้น 52,868,000.00 10,541,662.67 - 42,326,337.33 

 
 
 

สรุปสถานะ... 
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                             สรุปสถานการณ์คลัง อบต.งิ้ว วันที่ 31 มกราคม 2566  
                                        เงินสะสมยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565           2,397,149.56  บาท 
                     บวก ปรับปรุงรายจ่าย ณ 30 ปีงบประมาณ 2564 (ตกเป็นเงินสะสม) 343,217.31 บาท 
            ปรับปรุงรายจ่าย ณ 30 กันยายน 2565 (ตกเป็นเงินสะสม) 2,456,666.01 บาท
                                                    รวมทั้งสิน 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 31 มกราคม 2566      20,605,771.36 บาท 

และมีรายเอียดตามเอกสารมีจ านวน 46 หน้า ด้วยกันขอให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ตรวจดูหากปรากฏว่ามีรายการใดสงสัยหรือ                
ไม่เข้าใจขอให้ยกมือถามหรืออภิปรายได้ 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อสงสัยและได้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 
1) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

ประธานสภาฯ                         4.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน (ตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล งิ้ว) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบแนบระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ที่ 4.2 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้
แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว                         เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ที่เคารพ ตามที่กระผม นายชัยอนันต์  กราชณีย์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว               
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้               
6 ด้าน ในช่วงปีแรกของการบริหารราชการ ที่จะครบรอบหนึ่งปี (10 มกราคม 2565 
ถึง 9 มกราคม 2566) กระผมและคณะผู้บริหารได้เข้ามาด าเนินงานตามที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน              
ของประชาชนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เ พ่ือให้ พ่ีน้องประชาชน               
ในทุกหมู่บ้านได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด อย่างมุ่งมั่น และทุ่มเท                 
โดยระดมสรรพก าลังในการด าเนินงานด้วยการบริหารจัดท าโครงการ การจัดท า
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ผ่านการมอบหมายงานในแต่ละด้านให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ได้ลงมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนให้ ได้ รั บการแก้ ไขปัญหาอย่ า งดีที่ สุ ด  เ พ่ือให้ เกิดประสิ ทธิ ภ าพ                      
และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรมและรวดเร็ว     

                                             ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58 
และมาตรา 58/5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 
กระผม... 
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                       กระผม จึงใคร่ขอน าเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสรุป ดังนี้ 
               ท่านประธานสภาที่เคารพ นโยบายที่คณะผู้บริหารได้แถลงต่อสภาฯ                  
มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

ผลผลิตทำงนโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ที่เกิดขึ้น ดังนี้  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ (บำท) 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายขา่วหมู่บา้น บ้านหนองม่วงใหญ ่หมู่ที ่1 ต าบลง้ิว 
อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

50,000 50,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก ถนนทางหลวงชนบท  
นม 4006 ถึง ล าห้วยตะโก บา้นหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

163,000 162,000 

3 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. จากบ้านนายววิัฒน์ ปะพาลา ถึงบ้านนายไสล วนันา บ้าน
หนองม่วงใหญ่ หมู่ที1่ ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

187,000 185,000 

4 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ า จากบ้านนางค าปาง ปรีชายุทธ์ ถึงบ้านนางล าใย อัปมะ
โท บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที ่2 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

310,000 309,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระประปาหมู่บา้น ถึงทางหลวงชนบท นม.4006 บ้าน
หัวอ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

300,000 280,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสาวสมจิตร พลค้า ถึง บา้นนางทองจนัทร์ คู่
กระสังข์ บ้านจอมศรี หมู่ที ่4 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

70,000 64,000 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนางสมพร หนูพวก  
บ้านจอมศรี หมู่ที ่4 อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

190,000 175,000 

8 โครงการยกระดับถนนดินพรอ้มลงหินคลุกจากบ้านนางสาววัลยา ชูชิด ถึงล าหว้ยลูกนก
บ้านจอมศรี หมู่ที ่4 ต าบลง้ิว อ าเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

90,000 89,000 

9 โครงการขุดลอกสระสาธารณะหนองจารย์ประจ าหมู่บ้าน 
ใหม่พุทไธจารย ์หมู่ที่ 5 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

400,000 398,000 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้นสายบา้นนางสุภาพ  
มูลทิพย์ ถึง สวน นายสุพจน ์วงศ์อามาตย์ บ้านนาตะคุ หมู่ที ่6 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

180,000 165,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายละออ ศึกษา ถึง  
บ้านนายนอ้ย มูลมณีบ้านนาตะค ุหมู่ที่ 6 ต าบลง้ิว อ าเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

220,000 205,000 

12 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอาคารอเนกประสงค์บ้านโนนรัง  
หมู่ที่7 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 

300,000 298,000 

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากทางหลวงชนบท นม.4006 ถึง บ้านนายชิน ศิริดล 
บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ต าบลง้ิว อ าเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

350,000 348,000 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลปูต่า ถึง ถนนเชื่อมสะพานขา้มล ามาศ บ้านดอนทะ
ยูง หมู่ที่ 9 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

110,000 108,000 

 
15…. 
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15 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนทะยูง  
หมู่ที่ 9 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

130,000 129,000 

16 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักบริเวณส่ีแยกบ้าน 
นายอ านาจ เนื้อนา บ้านดอนทะยูง หมูท่ี่ 9 ต าบลง้ิว อ าเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

110,000 109,000 

17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนายจันทะ สุพรรณนอก ถึง บา้นนางรุณี สาย
ปัญญา บา้นหวัทะมวง หมู่ที่ 10 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

250,000 248,000 

18 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านหัวทะมวง  
หมู่ที่ 10 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

100,000 99,000 

19 โครงการปรังปรุงถนน คสล.จากบ้านนางต่วน รักพินิจ ถึง สี่แยกเสาหลักกลางบา้น บ้าน
หนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลง้ิว  
อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

400,000 360,000 

20 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายชือ่หมู่บา้นโนนงิ้ว หมู่ที่ 12 ต าบลง้ิว 
อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

100,000 98,000 

21 โครงการล้อมรั้วเสาคอนกรีตพร้อมลวดหนามที่สาธารณะประจ าหมู่บา้นโนนงิ้ว หมู่ที่ 
12 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

85,000 84,000 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นโนนง้ิว ไป สุสาน หมู่ที่ 12 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

115,000 113,000 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองสุข เกลี้ยงกรแก้ว  
ถึงถนน คสล.รอบนอกบ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา 

110,000 108,000 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสวย ปินะถา ถึงถนน คสล.รอบนอก บา้นหนอง
ม่วงงาม หมู่ที่ 14 ต าบลง้ิว อ าเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

150,000 148,000 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองใส ปักกาเวส ุถึงบ้านนางอมรรัตน์ จันทร์
กอ บา้นหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

35,000 34,000 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เช่ือมต่อ รอบศาลากลุ่มแม่บา้นทอผ้าไหมแปรรูปโดยสี
ธรรมชาติ บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที ่14 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

50,000 49,000 

27 โครงการปรับปรุงต่อเติมโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

480,000 478,000 

28 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอหว้ย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

300,000 298,000 

29 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกหรือลูกรัง ภายในหมูบ่้านและระหวา่งหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว  

1,000,000 922,500 

30 โครงการขยายเขตบริการไฟฟา้ปักเสาพาดสาย และติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว หมู่ที ่๑ – ๑๔ อ าเภอหว้ยแถลง 

150,000 148,053.81 

โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
31 โครงการขุดลอกสระน้ ากลางหมู่บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา   
500,000 499,300 

32 โครงการปรับปรุงต่อเติมโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา   

150,000 148,000 

33 โครงการขุดลอกขยายสระสาธารณะของหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก  
หมู่ที่ 13 ต าบลง้ิว  อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา 

300,000 300,000 

 
 

เงินเหลือจ่าย... 
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เงินเหลือจ่ำย 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 ต าบลง้ิว ถึง บ้านไผ่
นกเขา ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

498,100 497,000 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บา้น 
หนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 สายหนองลุมปุ๊ก ถึง หนองม่วงหวาน  
หมู่ที่ 2 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

498,100 497,000 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวา่งต าบล จากบา้นนาตะคุ หมู่ที่ 6 ต าบล
ง้ิว ถึง บ้านโคกแค หมู่ที ่7 ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

498,100 497,000 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน 
นายววิัฒน ์ประพาลา ถึงบ้านนายไสล วัณนา หมู่ที ่1 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

499,300 498,000 

38 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

185,000 184,000 

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 2565 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.123-02 
สายบ้านจอมศรี หมู่ที ่4 ถึง สายบา้นโคกแค ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง หมูท่ี่ 4 บ้าน
จอมศรี ต าบลง้ิว กวา้ง 5 เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า 3,875 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา 

2,205,000 2,190,000 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.123-05 สาย
บ้านจอมศรี หมู่ที ่4 ถึง สายบา้น 
หนองลุมปุ๊ก หมู่ที ่13 ต าบลง้ิว กวา้ง 5 เมตร ยาว 893 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,465 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2,542,000 2,530,000 

รวม 14,360,600 14,101,854 

 
     2. ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตทำงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ดังนี้  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ (บำท) 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

1 โครงการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) สถานที่แยกกกัตัวที่บ้าน 
(Home Isolation : HI) และสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เร่ิมป่วย (Quarantine) 
องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2,000,000 
(งบกลาง) 

202,448 

2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว 20,000 20,000 
3 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง 
50,000 24,009.60 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง 
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

80,000 76,300 

 

5. โครงการ... 
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5 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

15,000 13,074 

6 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวร่วมใจท าความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ (Big 
Cleaning Day) 

25,000 9,222 

7 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสขุ หมู่ที่ 
1 – 14 ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว 

280,000 280,000 

รวม 2,470,000 625,054 

 
3. ด้ำนพัฒนำกำรเกษตร 
ผลผลิตทำงนโยบำยด้ำนพัฒนำกำรเกษตร ที่เกิดขึ้น ดังนี้  
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ (บำท) 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 50,000 44,975 
2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ สมเด็จ พระบรม

ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง 
20,000 6,402 

ได้รับสนับสนุนจำก บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวดนครรำชสีมำ 

3 โครงการอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

10,000 10,000 

รวม 80,000 61,377 

 
 4. ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
ผลผลิตทำงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ (บำท) 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,860,000 11,992,800 
2 เบี้ยยังชีพความพิการ 3,715,200 3,500,000 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 84,000 84,000 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุต าบลง้ิว (กิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายุ) 

อ าเภอหว้ยแถลง 
50,000 30,000 

5 1. โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ช่วงเทศกาลปีใหม ่
2. โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

150,000 70,700 

6 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

20,000 20,000 

7 การให้ความชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยพิบัติ กรณีฉกุเฉิน (อุทกภยั) 2,000,000 
(งบกลาง) 

39,900 

8 การให้ความชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยพิบัติ กรณีฉกุเฉิน (วาตภยั) 2,000,000 
(งบกลาง) 

46,768.50 

 
 

 

ได้รับสนับสนุน... 
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ได้รับสนับสนุน จำก อบจ.นครรำชสีมำ 

7 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง
เฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

50,000 50,000 

รวม 19,929,200 15,834,169 

5. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  กีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณี 
ผลผลิตทำงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณี ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ (บำท) 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

1 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบลง้ิว 
อ าเภอหว้ยแถลง 

25๐,๐๐๐  
 

153,300 

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กกอ่นวัยเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง   

480,000  
 

392,000 

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนบุาลและ
ระดับปฐมศึกษาปีที่ 1 -6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว จ านวน 
7 แห่ง 

๑,50๐,๐๐๐  
 

1,130,600 

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับปฐมศึกษา
ปีที่ 1 -6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง 
จ านวน 7 แห่ง 

3,000,๐๐๐ 2,360,000 

5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว
อ าเภอ 
ห้วยแถลง 

79,100 90,400 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กส าหรับเด็กปฐมวยั (ค่ารายหัว) ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลง้ิว  

170,000 136,000 

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา ใหก้ับหมู ่บ้าน หมู่ที่ 1-14 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว 
อ าเภอหว้ยแถลง 

150,000 140,000 

8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น พนกังานส่วน
ต าบล ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง 

20,000 20,000 

รวม  5,649,100  4,422,300 

 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ผลผลิตทำงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ (บำท) 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

1 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติฯ อ าเภอหว้ยแถลง 15,000 25,000 
2 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
20,000 20,000 

 

 
3.อุดหนุนโครงการ... 
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3 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

20,000 20,000 

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งและพนกังานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

450,000 

5 โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลง้ิว 

20,000 20,000 

รวม 575,000 535,000 

            

              พร้อมนี้ได้เสนอผลงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นวิดิทัศน์ต่อสภาฯด้วย  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอให้ยกมือสอบถามได้ครับ 
ที่ประชุมสภาฯ             ไม่มีข้อสงสัยและได้รับทราบสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน (ตามนโยบายของ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระเบียบวำระท่ี 5   ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา   (ญัตติเสนอใหม่) 

ประธานสภา                       5.1 ญัตติการขอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 และวันเริ่ม  
ประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2567 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบแนบ
วาระการประชุมสภาฯที่ 5.1  

                             ขอน าเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2566
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 (3) ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจ ามีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน  ก่อนที่ท่าน
สมาชิกสภาฯจะเสนอ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง               

เลขานุการสภาฯ                     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 วรรคแรก “บัญญัติไว้ว่า ในหนึ่ง
ปีให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 การประชุมข้อ 11 (3) 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
ก าหนดกี่วัน และก าหนดกี่วัน  

                                          ข้อ 20 การประชุมสามัญ และข้อ 21 ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัย
สามัญประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
เมื่อสภา... 
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                                        เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                       ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธาน
ท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

                                       จึงน าเรียนให้ท่านประธานเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือปรึกษาในที่ประชุม
ต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ                      การขอมติจะขอแยกการพิจารณา เป็น 3 ญัตติ คือ  
                                       1. ญัตติพิจารณาว่าจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 

จะมีจ านวนกี่สมัย 
                                       2. ญัตติพิจารณา วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย

ในปี พ.ศ. 2566 และแต่ละสมัยจะมีระยะเวลาก าหนดกี่วัน 
                                       3. ญัตติ วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือ พ.ศ. 

2567 และระยะเวลาก าหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ                      ญัตติที่ 1 พิจารณาว่าจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 ว่าจะก าหนดไว้มีกี่สมัย ขอให้สมาชิกยกมือ
เสนอในญัตติที่หนึ่งได้ เชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ                        เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม                 
นายวิโรจน์  แก้วไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 5 ขอเสนอ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 เห็นควรก าหนด จ านวน                  
4 สมัย ครับ 

ประธานสภาฯ                     ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
                                 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายมนัส  มะลังศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 6 บ้านนาตะคุ ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
                                 ผู้รับรองคนที่สอง นายสมชิต  เกียงวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 7 บ้านโนนรัง ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ประธานสภาฯ                   ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใด

เสนออีก กระผม จะขอมติรับรองและเห็นชอบด้วย โปรดยกมือครับ      
มติที่ประชุม                      เห็นชอบ 14 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 

2566 มีจ านวน 4 สมัย  
  ประธานสภาฯ                   ญัตติที่ 2 วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 

2566 และแต่ละสมัยจะมีระยะเวลาก าหนดกี่วัน โดยได้ก าหนดวันสมัยประชุม สามัญ 
ครั้งแรกประจ าปี พ.ศ. 2566 และมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566ไปแล้วนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอในที่สมัยที่ 
2 เลยครับ เชิญสมาชิกสภาฯเสนอครับ 

      
สมาชิก... 
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สมาชิกสภาฯ                        เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม                 
นายมนัส มะลังศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 6 ขอเสนอวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

                                         สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่                  
1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  

                                         สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่                  
1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566  

                                         สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่                            
1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ครับ 

ประธานสภาฯ               ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
                                 ผู้รับรองคนท่ีหนึ่ง นายกฤษฎา แบนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
                                 ผู้รับรองคนที่สอง นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ประธานสภาฯ                   ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใด

เสนออีก กระผม จะขอมติรับรองและเห็นชอบด้วย โปรดยกมือครับ      
มติที่ประชุม                      เห็นชอบ 14 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ

ต าของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2566 ดังนี้      
                                    สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่                   

1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  
                                    สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่                   

1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566  
                                    สมัยที่  4 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่                             

1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
ประธานสภาฯ                   ญัตติที่ 3  วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ. 

2567 และระยะเวลาก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
 สมาชิกสภาฯ                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท่าน

ปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม                 
นายสมชิต  เกียงวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ ว หมู่ที่ 7 ขอเสนอวัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ. 2567 โยมีก าหนด 
15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  

ประธานสภาฯ                  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
                                 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายสมวงษ์  ทองผ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
                                 ผู้รับรองคนที่สอง นายบัวพา  บุตรเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 4 บ้านจอมศรี ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ                   ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใด

เสนออีก กระผม จะขอมติรับรองและเห็นชอบด้วย โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                      เห็นชอบ 14 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัย

แรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ. 2567 โดยมีก าหนด 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

ประธานสภาฯ                   จากวาระนี้เราได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 และก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือ ประจ าปี พ.ศ. 2567               
สรุปได้ดังนี้ 

                                     สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่                   
1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  

                                    สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่                   
1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566  

                                    สมัยที่  4 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้ งแต่วันที่                             
1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

                                    วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ. 2567 โดย
มีก าหนด 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2567  

                             และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีมติแล้ว กระผมจะประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กันพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน อบต.งิ้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 
วรรค 2 ต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ                    5.2. ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 5.2 ขอเชิญ
คณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว                     เรียนประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
          ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา                
ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และ
อนุมัติโดยนายอ าเภอห้วยแถลง ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
รายการดังต่อไปนี้ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบ  ลงทุน 
รายจ่าย 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 

โครงการ... 
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      โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-03)  สายบ้านหนองนา                 

หมู่ที่ 8 ถึง บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 350,000.00 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-03)                  
สายบ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ถึง บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 226 

                                ประชาชนบ้านหนองนา หมู่ที่ 8 แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ                  
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2566 จากเดิมเป็นโครงการ
ปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-03)  สายบ้านหนองนา หมู่ที่ 8                 
ถึง บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  ประสงค์
เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองกาด ถึง หนองแสงบ้านหนองนา               
หมู่ที่ 8 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว                
เกิดความช ารุดเป็นอย่างมาก การสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ตามมติที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 

             ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล        
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงมีความจ าเป็นขอ
อนุมัติต่อสภาเพ่ือขอโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

            ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง                                                                            
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ก าหนดไว้ 
ดังนี้ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

           ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  จึงเห็นควรรายงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ดังนี้ 
     รายการที่  1    

       โอนลด  (เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
      แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน  ก่อสร้าง 
      งบ  ลงทุน 

รายจ่าย... 
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      รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-03)  สายบ้านหนองนา  
หมู่ที่ 8 ถึง บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  

                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-03)                 
สายบ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ถึง บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
งบประมาณที่ขออนุมัติโอนลด         จ านวน   350,000.00 บาท 

      โอนเพิ่ม 
      แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
      งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      งบ ลงทุน 
      รายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
      ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองกาด ถึง หนองแสง บ้านหนองนา หมู่ที่ 8                   
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองกาด ถึง หนองแสง                
บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1,312.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 459.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร
ให้เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 140 ล าดับที่ 44 ) 

                           งบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม         จ านวน   350,000.00 บาท 
ประธานสภาฯ                เชิญเลขาสภาฯชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน          

ท้องถิ่นพ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ก าหนดไว้ ดังนี้ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมโอนลดที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
       เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ                       
ที่เกี่ยวข้อง และไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  จึงเห็นควรรายงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามรายการดังกล่าว
ข้างต้นต่อไป เรียนท่านประธานน าเสนอสภาฯเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในการอนุมัติ                  
ต่อไปค่ะ 

 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ                  ตามที่คณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดญัตติ  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 
สมาชิกท่านมีข้อสงสัยขอให้ยกมืออภิปรายได้ 

สมาชิกสภาฯ                   เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุก ท่านกระผมนายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิก
สภา หมู่ที่ 11 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เห็นความล าบากของประชาชน ท าให้ประชาชน
ได้เดินทางสะดวกและปลอดภัย ผมขอสนับสนุนการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพราะล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ประธานสภาฯ                เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ไม่มีข้อสงสัยในญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ า ย  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  256 6  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวด 4  ข้อ 27  ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                   มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนน จ านวน  14 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
                                                  งดออกเสียง                   ไม่มี 
   จึงมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  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 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1  ต่อจากเม่ือเช้า ที่ค้างการพิจารณาตามล าดับ 

ประธานสภาฯ                    5.3 ญัตติ ขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ. 2566 - 2570) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ที่ 5.3 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต 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 , 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่                   
15 สิงหาคม 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม/แก้ไข 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น 

ทั้งนี้เพ่ือ… 
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          ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานในการพัฒนาพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ข้อ  22/1 และ 22/2 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

          (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  

  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย                    
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้  พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ นั้น 

         บัดนี้ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ความเห็นชอบต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ดังมีรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด... 
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3 โครงการ... 

 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 150,000   150,000   150,000   - - จ านวนถนนดิน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
หินคลุก สายถนนทางหลวงชนบท ถนนในการสัญจรท่ีดี พร้อมลงหินคลุก  พร้อม ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
หมายเลข นม 4006 ถึง นานาง ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง  4.๐0  ม.  ลงหินคลุก และสะดวกปลอดภัย
แตงอ่อน วันจันทึก บ้านหนองม่วงใหญ่ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ยาว  38๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน
หมู่ท่ี 1 ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง ถมดินสูงเฉล่ีย 0.30 ม.
จังหวัดนครราชสีมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๐  ม.

2 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 150,000   150,000   150,000   - - จ านวนถนนดิน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
หินคลุก สายบ้านนายบุญเลิศ อรบุตร ถนนในการสัญจรท่ีดี พร้อมลงหินคลุก  พร้อม ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
ถึง บ้านนายทวี ปางค า ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง  4.๐0  ม.  ลงหินคลุก และสะดวกปลอดภัย
บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลง้ิว คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ยาว  37๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ถมดินสูงเฉล่ีย 0.50 ม.

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒566 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

     4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6 โครงการ... 
 
 
 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 200,000   200,000   200,000   - - จ านวนถนนดิน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
หินคลุก สายบ้านนายสมชิต ยมพิมาย ถนนในการสัญจรท่ีดี พร้อมลงหินคลุก  พร้อม ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
ถึง บ้านนายยนต์  ค ามะเริง ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง  4.๐0  ม.  ลงหินคลุก และสะดวกปลอดภัย
บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลง้ิว คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ยาว  50๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ถมดินสูงเฉล่ีย 0.50 ม.

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐  ม.

4 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 360,000   360,000   360,000   - - จ านวนถนนดิน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
หินคลุก สายบ้านนายอนันต์ ปะผะลา ถนนในการสัญจรท่ีดี พร้อมลงหินคลุก  พร้อม ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
ถึง นานายสุวรรณ ปะผะลา ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง  4.๐0  ม.  ลงหินคลุก และสะดวกปลอดภัย
บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลง้ิว คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ยาว  85๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ถมดินสูงเฉล่ีย 0.50 ม.

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐  ม.

5 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 250,000   250,000   250,000   - - จ านวนถนนดิน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
หินคลุก สายบ้านนายยุทธนา จันพวง ถนนในการสัญจรท่ีดี พร้อมลงหินคลุก  พร้อม ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
ถึง นานายไลล  วัณนา ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง  4.๐0  ม.  ลงหินคลุก และสะดวกปลอดภัย
บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลง้ิว คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ยาว  70๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ถมดินสูงเฉล่ีย 0.30 ม.

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐  ม.
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6 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ๑. เพ่ือเป็นทางระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. 180,000   180,000   180,000   - - จ านวน ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ภายในหมู่บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ท่ี 5 ป้องกันน้ าท่วมขัง ระยะทางรวมบ่อพัก ท่อระบายน้ า ชีวิตท่ีดีและไม่มีน้ า อบต.ง้ิว
จากบ้านนางประสงค์ หม่อมกระโทก ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี  100 ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่วมขังในบริเวณ
ถึง บ้านนายปรีชาชาญ ร่มสบาย คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หมู่บ้าน
บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ท่ี 5 ต าบลง้ิว
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อม ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีความ ปรับปรุงถนน คสล. 270,000   270,000   270,000   - - จ านวนถนน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก จาก สะดวกในการสัญจรท่ีดีข้ึน พร้อมวางท่อระบายน้ า ท่ีได้รับการ ในการสัญจรท่ีดีและ อบต.ง้ิว
บ้านนางหวาย บ ารุงไร่ ถึง ถนนทาง ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กว้าง  3.00  ม. บ ารุงรักษา การเดินทางปลอดภัย
หลวงชนบท หมายเลข นม 4006 ท่ีดีข้ึน ยาว   140  ม.
บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ท่ี 5 ต าบลง้ิว หนา  0.15  ม.
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้าน ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีความ ปรับปรุงถนน คสล. 580,000   580,000   580,000   - - จ านวนถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง
นายกวิน วิเศษดี ถึง บ้านนายอยู่ สะดวกในการสัญจรท่ีดีข้ึน กว้าง  4.00  ม. ท่ีได้รับการ ท่ีดีและปลอดภัยใน อบต.ง้ิว
รักบุญ บ้านหนองนา หมู่ท่ี 8 ต าบลง้ิว ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ยาว   225  ม. บ ารุงรักษา การสัญจรไปมา
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีดีข้ึน หนา  0.15  ม.

9 โครงการปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนาง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 90,000     90,000     90,000     - - จ านวน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
แตงอ่อน จันทร์สว่าง ถึง ป่าสาธารณะ ถนนในการสัญจรท่ีดี กว้าง  4.๐0  ม.  ถนนดิน ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
บ้านหนองนา หมู่ท่ี 8 ต าบลง้ิว ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี ยาว  55๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน และสะดวกปลอดภัย
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สูงเฉล่ีย  ๐.5๐  ม.
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               ประธานสภา...

10 โครงการปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนาง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 100,000   100,000   100,000   - - จ านวน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
ไพศาล  แก้วไทย ถึง ถนนสายบ้าน ถนนในการสัญจรท่ีดี กว้าง  4.๐0  ม.  ถนนดิน ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
หนองนา หมู่ท่ี 8 ไปบ้านกงรถ ต าบล ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี ยาว  65๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน และสะดวกปลอดภัย
กงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สูงเฉล่ีย  ๐.5๐  ม.
นครราชสีมา

11 โครงการปรับปรุงถนนดิน จากบ้านนาง ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนดิน 200,000   200,000   200,000   - - จ านวน ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
ไพศาล แก้วไทย ถึง นานายส าราญ  ถนนในการสัญจรท่ีดี กว้าง  4.๐0  ม.  ถนนดิน ในการสัญจรท่ีดี อบต.ง้ิว
แก่นจันทร์ บ้านหนองนา หมู่ท่ี 8 ๒. เพ่ือให้ประชาชนมี ยาว  1,20๐  ม. ท่ีเพ่ิมข้ึน และสะดวกปลอดภัย
ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สูงเฉล่ีย  ๐.5๐  ม.
นครราชสีมา
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ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยญัตติ ขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ขอให้ยกมือ
สอบถามได้  

สมาชิกสภาฯ                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว                
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม                 
นายบัวพา  บุตรเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านจอมศรี 
ขอสนับสนุนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 
เนื่องจากโครงการที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมล้วนแล้วมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลงิ้ว 

สมาชิกสภาฯ                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว                
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม                 
นายธนธัช ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ม่วงใหญ่ ขอสนับสนุนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2566 เนื่องจากโครงการที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลงิ้ว 

ประธานสภาฯ            มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                   ไม่มีท่านสมาชิกท่านใดขออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ                    หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                       มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

ประธานสภาฯ                    5.4 ญัตติ ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือมอบหมายเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้างเสริมสุขภาพ             
เชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ที่ 5.4 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้
แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว                    เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว            
                 ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพ่ือครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย                 
ได้ด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด  

          เพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแล
รักษาหญิงตั้งครรภ์เพ่ือลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดของประเทศ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรขอเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ไดใ้ห้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

 
 

ผู้สมควร... 
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ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะ
คลอดก่อนก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 1 คน จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบ และพิจารณาน าเข้าวาระการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  เพื่อมอบหมายเป็นคณะกรรมการฯ ต่อไป   

ประธานสภาฯ                  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ               คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อน

ก าหนด มีหน้าที่ดังนี้ 
        (๑) ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  

เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(2) ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดของ
กระทรวงมหาดไทย  
(3) ประสานงาน บูรณาการและระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ                  
ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
สื่ อสารมวลชน เ พ่ือให้ เกิดการขับเคลื่ อนตามแผนงาน เป้ าหมาย ทิศทาง                           
และยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ เพ่ือลดภาวะคลอดก่อน
ก าหนด 

   (4) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 
เชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด 

 (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด     

ประธานสภาฯ                    เมื่อสมาชิกสภาฯได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว จ านวน 1 ท่าน เชิญครับ  

สมาชิกสภาฯ                      เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว            
ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม                 
นายนายบัวพา  บุตรเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 4 ขอเสนอ
นายธนธัช ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  1                     
เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อน
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว     

ประธานสภาฯ            ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
                                 ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
                                 ผู้รับรองคนที่สอง นายสมวงษ์  ทองผ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

ประธานสภาฯ...             
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ประธานสภาฯ             ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ  
ที่ประชุม                   ไม่มี 
ประธานสภาฯ             ถ้าไม่มีกระผมขอมติโดยยกมือเลยครับ 
                              - เห็นด้วยให้ นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว               

หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะ
คลอดก่อนก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว     

มติที่ประชุม                - เหน็ด้วย 14 เสียง    
                                 งดออกเสียง   ไม่มี 
                                 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
                             จากการขอมติโดยการยกมือเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้ นายธนธัช                  

ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว     

ประธานสภาฯ             5.5 ญัตติ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ขอเชิญท่านนายกได้น าเรียนต่อท่ีประชุมครับ 

นายก อบต.งิ้ว  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว            
                                         ด้วยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ด าเนินการจัดท าแผนการ

ออกตรวจสอบพ้ืนที่การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
ชื่อโครงการสร้างวัดในที่ดินของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างวัดจ านวนเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา เพ่ือส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด าเนินการก่อสร้างวัดขึ้นในชุมชน ส าหรับใช้
เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี 2. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม ให้คงอยู่สืบทอดกันต่อไป 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม 
และจริยธรรม ยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคง
ถาวรสืบต่อไป ซึ่งนายพนัดธการ  จับโจร ผู้ใหญ่บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 ได้ท า
หนังสือเรียนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้น าเรื่องนี้บรรจุเป็นวาระการ
ประชุมเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ  

เลขานุการสภาฯ  ตามหนังสือที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้ส ารวจข้อมูล
ที่พักสงฆ์ที่ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และส านักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ได้ออกตรวจสอบพ้ืนที่การขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และแจ้งว่ามีวัดหรือที่พักสงฆ์ บางแห่ง ซึ่งในต าบลงิ้ว มีวัด
หนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 จ านวนเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วนถูกต้อง  นั้น 
และเพ่ือให้การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484  

และกฎกระทรวง... 
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และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 
จ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ ดังนั้น จึงได้น าเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าวใน
พ้ืนที่วัดหนองลุมปุ๊ก เพ่ือประกอบหลักฐานการขออนุญาตฯต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกทุกท่านก็ได้รับฟังค าชี้แจงและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ว่าท าไม
สภาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อคิดเห็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก กระผมจะขอมติในการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของวัดหนองลุมปุ๊ก หากท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ    เห็นชอบ 14 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบรับรองการขออนุญาตเข้า 
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ของวัดหนองลุมปุ๊กหมู่ 13 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ   

       ระเบียบวาระท่ี 6          เรื่องอ่ืน ๆ     
นายก อบต.งิ้ว                     ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน ที่ได้ให้ความ

ร่วมมือร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด                   
(งิ้วเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม  
– 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ครับ 

ที่ประชุม                           รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ                ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถาณการณ์ด าเนินงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ และเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการด าเนินงาน
บรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

                                          จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ท าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม                          -  รับทราบ 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ... 
 



-27- 
 

ประธานสภาฯ                เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อราชการปรึกษาหารือและการประชุมสภาได้ประชุมมาจน
ครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการประชุมสภาฯ     
สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

                              

     เลิกประชุมเวลา  ๑5. 3๐  น. 
  

 ลงชื่อ                                     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                     ( นางสาวอริษา  ศีลาชัย) 
           ต าแหน่ง   นิติกรปฏบิัติการ 

 
          ลงชื่อ                                      ผู้บันทึกการประชุม 
                   ( นางธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช) 
       ต าแหน่ง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 โดยได้ท าการตรวจรับรองความ
ถูกต้อง  การจดบันทึกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว      
จ านวน  28  หน้า พร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์ ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายอนันต์  ปรีชายุทธ  ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ       ช ุ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายกฤษฎา  แบนกลาง ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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ลงชื่อ                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ) 
           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566 

 
ลงชื่อ      

                  ( นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 


