
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารต าบลหินเหล็กไฟ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

------------------------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม 
 

1 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายณัฐวุฒิ มณีฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 
4 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
5 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 
6 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 
7 นางสาวพรกมล พงษ์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 
8 นายอ านาจ สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 
9 นายศักดา แก่นจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 

10 นายจรินทร์ นาคดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 
11 นายพรชัย ทัมเนียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 
12 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
13 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 14 
14 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16 
15 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นางสาวจ านงค์ พานพ่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายสมโภชน ์ จันทอง เลขานุการนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
4 นายอธิพงษ์ นาครอด รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
5 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด 
6 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
7 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นางวิจิตรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

10 นายวิทยา วรรณทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11 นางสาวศิริลักษณ์ ใสสุชล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
12 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
13 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
14 นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ นักวิชาการศึกษา 
15 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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16 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17 นางสาวกรรณิการณ์ หอยหวาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2565 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 

2/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
1. ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์                    
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559             
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 ข้อ 21 วรรคสอง  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ
ด้วย 
  - ในส่วนของรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 
2/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 

นายธนวัฒน์ จั่นปาน 
เลขานุการสภาฯ 

รายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 
2/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
12,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
 

* แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2560 
– 2570) หน้า 347 * 
 

เหตุผลท่ีแก้ไข   
 1. แก้ไขปีที่ด าเนินการ จากปี 
พ.ศ.2569 เป็นปี พ.ศ.2566 
และปี พ.ศ.2567 
 2. แก้ไขราคา จาก 4,500,000 
บาท เป็นราคา 5,500,000 
บาท  

5,500,000 5,500,000 - - - ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

2 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
ยกภาชนะรองรับมูลฝอย แบบ 6 
ล้อ 
 

* แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2560 
– 2570) หน้า 358 * 
 

เหตุผลท่ีแก้ไข   
 1. แก้ไขปีที่ด าเนินการ จากปี 
พ.ศ.2570 เป็นปี พ.ศ.2567  

- 2,400,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 และรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –  2570) เพ่ิมเติม           
ครั้งที ่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีทั้งมด 5 รายการ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน  4 ล้อ จ านวน 1 คัน 

- 2,500,000 - - - ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

2 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถดับเพลิงอาคาร ชนิด 6 
ล้อ มีถังน้ าในตัว ขนาดความจุ 
4,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 

- 2,500,000 - - - ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

3 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 
อเนกประสงค์ ติดต้ังเครน 3 ตัน 
พร้อมกระเช้า จ านวน 1 คัน 

- 2,500,000 - - - ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

4 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบท่อสูบน้ า
พญานาค จ านวน 2 เครื่อง 

192,600  - - - ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

5 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์มีก าลังไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า ประกอบห้องสุขา ไม่
น้อยกว่า 10 ห้อง จ านวน 1 คัน  

- 10,000,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

 

ที่ประชุมฯ ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565  

 - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายธนวัฒน์ จั่นปาน 
เลขานุการสภาฯ 

กล่าวชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งว่ามีประเด็นส าคัญใดหรือ
ข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่  

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 
ที่ประชุม  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

5.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่ อสร้ าง  ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖5 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 
หมวด 4 การโอนเงินและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
   - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนนี้
ขอเชิญส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ในส่วนข้อกฎหมายและรายละเอียดนั้น กระผมให้ท่านรองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ทราบ ครับ 

นายอธิพงศ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน 
ตามที่ส านักปลัดขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จ านวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนงาน งาน งบ ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัต ิ

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลีย่นแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง 

งบ
ลงทุน 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างโรงจอด
รถมอเตอร์ไซด์
บริเวณหน้า
ส านักงาน อบต. 

0.00 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่โครงการ ก่อสร้างโรง
จอดรถมอเตอร์ไซด์
บริเวณส านักงาน อบต. 
ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 
จ านวน 1 หลัง  
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่โครงการ ก่อสร้างโรง
จอดรถมอเตอร์ไซด์
บริเวณส านักงาน อบต. 
ขนาดกวา้ง 1.70 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร 
จ านวน 1 หลัง  
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

 

 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณนั้นเป็นอ านาจของสภาฯ ครับ ตามข้อ 29 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ ในส่วนนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
สภาฯ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างหรือไม ่ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖5 ตามรายการที่เสนอ 

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 

5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณียังมิได้         
ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  (ฉบับที่  1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
  - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
หลักการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้ส าหรับบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ซึ่งมีบางรายการไม่สามารถท าการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 
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เหตุผล 
 เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องน ารายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น 
จึงต้องขออนุมัติกันเงินงบลงทุนกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้ใช้อีก 1 ปีงบประมาณ  
ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
หมวด 5 การกันเงิน 
 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้         
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้
อนุมัติให้กันเงินไว้ 
  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนนี้ขอเชิญ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ในส่วนของส านักปลัด มีโครงการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ คือ โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์บริเวณหน้าส านักงาน อบต.หินเหล็กไฟ ขนาดกว้าง 
1.70 เมตร ยาว 15.00 เมตร จ านวน  1 หลัง ซึ่งก่อสร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ รวมงบประมาณ 72,900 บาท ครับ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน           
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีทั้งสิ้น จ านวน 47 รายการ งบประมาณรวม 17,086,600 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ที่ โครงการ หมู่ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ซอยเซเว่น–เข้าวัดนิโครธาราม 

1 
234,000 

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ซอยบ้านมอญหนองเหียงล่าง 261,000 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศ์ทอง 497,800 
4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ซอยโพธิสัตย ์1 

2 
366,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นพีด่ า 412,700 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสัมพันธ์วงศ์ (ต่อจากโครงการเดิม) 

3 

724,700 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายสดุ 379,800 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 438,000 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสขุ (ต่อจากโครงการเดิม) 164,000 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขา้งอนามัย (ชว่งที่ 1) 4 381,600 
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นผูช้่วยน้อย 479,800 
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ที่ โครงการ หมู่ งบประมาณ (บาท) 
12 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยถาวรการ  499,700 
13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ซอยข้างอนามัย 544,000 
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข 

5 
 

499,600 
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเหม 2 193,000 
16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 8 96,000 
17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพลูสวสัดิ์ 207,600 
18 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ซอยหนองชักหวาย 6 765,500 
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบอ่จันทร์ 
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492,000 
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุตรจนัทร์ 97,000 
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสินทรัพย์ 351,000 
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขานิล 498,000 
23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยช้างงาม 

8 
67,900 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยส าราญรักษ์ 498,000 
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุนิสา 497,800 
26 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ 

9 

97,000 
27 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ 413,000 
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ านวยผล 1/7 305,000 
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ านวยผล 5  497,800 
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ านวยผล 4/4 (วรารมย์) 499,000 
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแฉล้ม 499,500 
32 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ซอยอ านวยผล 2/4 เช่ือมอ านวยผล 2/6 389,000 
33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์กคอนกรีต ซอยหลังลาวัลเลย์ เดอะวินเทจ 10 994,000 
34 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอย 6 

11 
92,500 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระหลวง 498,000 
36 โครงการติดตั้งการ์ดเรล ข้างล าห้วยสามพันนาม 
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185,000 
37 โครงการติดตั้งการ์ดเรล ข้างล าห้วยนอ้ย 61,900 
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพนันาม – หนองนกน้อย 498,000 
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรัพยม์า 252,000 
40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลประเสริฐ 

13 
497,000 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพอเพยีง (ต่อจากโครงการเดิม) 169,000 
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดีใจ (ต่อจากโครงการเดิม) 198,000 
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่วิรัตน์ 

15 
497,800 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ านวยสุข 295,000 
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 

16 
38,800 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเปลี่ยว (ทา้ยซอย) 323,000 
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มเย็น (ต่อจากโครงการเดิม) 139,800 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,086,600 
 

 ต่อไป จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน งบประมาณรวม  850,000 บาท 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน  1  คัน 850,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 850,000 
 

 และถัดไปอีก 7 รายการ งบประมาณรวม 2,468,200 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ที่ โครงการ หมู่ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน กองชา่ง  

4 
1,212,600 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรสวรรค์ 3 120,700 
3 โครงการเจาะบ่อบาดาล ซอยตั้งถาวรการ 207,000 
4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไปสวรรค์ 5 123,500 
5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวงแหวน 2 382,900 
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ที่ โครงการ หมู่ งบประมาณ (บาท) 
6 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยครัวผู้ใหญ่ 12 238,000 
7 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าบริเวณตลาดนัดหนองขอน 15 183,500 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,468,200 
 

 รวมทั้งสิ้น 55 รายการ งบประมาณรวมทั้งหมด 20,404,800 บาท 
นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากรณ์ 
ผอ.กองคลัง 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังมี
รายการประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
จ านวน 1 คัน งบประมาณ  850,000 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความประสงค์จะอภิปรายในประเด็นนี้หรือไม่อย่างไร และ
หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณียังไม่ได้         
ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามรายการที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือน าข้อหารือปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนที่มาหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอีกหรือไม่ 

นายอ านาจ สุขศรี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุม
สภาฯ ทุกท่าน ในส่วนของหมู่ที่  9 ตอนนี้ เริ่มมีการลักขโมยสายไฟเกิดขึ้น                     
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้แก่ชาวบ้านมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้ง 
ดังนั้น จึงอยากจะได้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มาติดตั้งบริเวณแยกที่ส าคัญ
ภายในหมู่บ้านครับ 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในส่วนนี้หากเป็นไปตามที่ได้ด าเนินการส ารวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็สามารถด าเนินการให้ได้ตามท่ีเสนอมาครับ  

ประธานสภาฯ ชาวบ้านสอบถามมาเรื่องการก่อสร้างก าแพง สูง 4 เมตร สามารถสร้างได้ไหม 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านประธานสภาฯ ไดส้อบถามมานี้ กระผมขอชี้แจงว่า
ในส่วนนี้สามารถสร้างได้ครับ แต่ต้องขออนุญาตก่อสร้างครับ ทั้งนี้ ขอฝากให้ท่าน
แจ้งชาวบ้านให้เข้ามามายื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ที ่อบต.หินเหล็กไฟ ครับ 

ประธานสภาฯ แล้วก็ถนน หมู่ที่ 2 ตามที่ได้ตกลงไว้กับกองช่างว่าจะซ่อมแซมให้นั้น ขอทราบว่าจะ
ด าเนินการได้เมื่อไหร่ เนื่องจากตอนนี้ถนนดังกล่าวช ารุดและมีหลุมขนาดใหญ่          
ซ่ึงเกรงว่าจะท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไป – มา ได ้

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

รายละเอียดตรงนี้ กระผมได้ติดตามให้ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จะ
เร่งด าเนินการและติดตามให้ผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนครับ 



~ 8 ~ 
 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านได้สอบถามมานั้น ผู้รับเหมาได้มีการติดต่อเข้า
มาแล้ว โดยแจ้งว่าภายในวันที่ 27 กันยายน 2565 จะเข้ามาด าเนินการซ่อมแซม
ให้ครับ 

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

กระผมขอเสนอเรื่องการซ่อมแซมไว้เป็นแนวทางครับ มีความเห็นว่าควรท าเป็น
คอนกรีตเพราะว่าจะท าให้มีความถาวรกว่า 

นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 

ขอทราบ เรื่อง ท่อระบายน้ าทิ้ง ซอยสกลรัตน์ ว่าจะได้ด าเนินการได้เมื่อใดครับ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ 14 ได้สอบถามเรื่องท่อระบายน้ าทิ้ง  ซอยสกลรัตน์ 
งบประมาณ 8 แสนกว่าบาท ซ่ึงเป็นงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2565 
ตอนนี้เรื่องอยู่ที่กองคลัง และอยู่ระหว่างรอกองคลังด าเนินการต่อไปครับ 

นายอภิชาติ ชูลขันธ์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 

หมู่ที่ 4 ถนนซอยฝรั่ง ซึ่งอยู่ในเขตของกรมทางหลวง ปัจจุบันการสัญจรไป – มา
ค่อนข้างท่ีจะล าบาก ดังนั้น ในส่วนนี้ขอเสนอให้น ายางมะตอยมาเทครับ ก็ขอรบกวน
ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ด้วยครับ 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ให้กองช่างไปส ารวจความเสียหายว่ามากหรือน้อยเพียงใดแล้วประสานไปทางแขวง
การทางหรือสมาชิกฯ เพ่ือให้ด าเนินการถ่ายภาพดังกล่าว มาแจ้งท่ีกองช่าง 

นายจรัส อุชุภาพ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ
ทุกท่าน กระผมสมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ขอเรียนว่าฝายกั้นน้ า ในหมู่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 
รั่วหรือไม่อย่างไร ในส่วนนี้ขอฝากผู้บริหารช่วยเข้าไปดูให้ด้วยครับ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ได้สอบถามมานั้น ขอ
เรียนทราบว่าตรงบริเวณดังกล่าวมีบานประตูปิดเปิดใช่หรือไม่ครับ เดี๋ยวกองช่างจะ
เข้าไปส ารวจและแก้ไขให้ครับ 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติมเรื่อง โครงการวางท่อ ซอยสกลรัตน์ ปัจจุบันกองคลัง ได้รับ
ใบงบประมาณราคากลางจากกองช่างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก าลังด าเนินการ          
หาผู้รับจ้าง และใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็อาจจะใช้เวลานานหน่อย
ครับ ในส่วนนี้ทางกองคลังจะเร่งด าเนินการให้ครับ 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายจักริน พ่วงดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด                
ขอชี้แจงเรื่องกรณีพิพาท หมู่ที่  14 ขณะนี้ เรื่องอยู่ ในชั้นพนักงานสอบสวน                      
และพนักงานสอบสวนได้ขอเอกสารเพ่ิมในส่วนของเนื้อที่ที่ผู้รับจ้างนับเสาปูนมาปัก 
ลุกล้ าเขตมีเนื้อท่ีเท่าไรอย่างไร ซ่ึงงานนิติการได้แจ้งกองช่างให้ด าเนินการแล้ว 

นายอ านาจ สุขศรี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 

หมู่ที่ 9 ขอฝากเรื่องถนนซอยหลังปั๊ม ด้วยครับ เนื่องจากตอนนี้พ้ืนผิวถนนช ารุดและ
ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งกระผมมีความเห็นว่ามีความเสี่ยงอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ไดค้รับ 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในส่วนถนนเส้นดังกล่าวนั้น มีงบประมาณของทาง อบจ.มาพัฒนาอยู่แล้ว เป็นเงิน
ประมาณ 5 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิกฯ ช่วย
อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจในส่วนนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอหารือเรื่องถนนคอนกรีตที่เชื่อมระหว่างถนนเส้น (หัวหิน- หนองพลับ) ขอทราบว่า
จะท าอย่างไรหากเราจะเทคอนกรีตให้เชื่อมกัน เนื่องจากปัจจุบันเราท าแค่หลังเสา
ไฟฟ้า ผู้รับเหมาก็เอาหินคลุกไปใส่ ซึ่งตรงนั้นมันห่างมากในทุกหมู่บ้าน และไม่
ต่อเนื่องครับ ซึ่งมีความเสี่ยงอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับ 
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นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ในส่วนนี้ที่ท่านประธานสภาฯ ได้สอบถามมานั้น ขอแจ้งว่าในส่วนนี้เราสามารถท าให้
เชื่อมได้เพียงแต่ต้องท าหนังสือไปขออนุญาตจากแขวงการทางก่อนครับ 

ประธานสภาฯ แล้วซอยอ านวยสุข ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ช่าง
ส ารวจแค่หลังเสาไฟฟ้าเข้าไป เกรงว่าหากผู้รับเหมาเข้าจะด าเนินการแค่เสาไฟฟ้า 
ดังนั้น ขอฝากให้ ผอ.กองช่าง เข้าไปดูด้วยครับ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ในส่วนของซอยอ านวยสุข หมู่ที่ 15 ตามงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางหลวงได้ขยายให้เรียบร้อยแล้ว โดยเผื่อไว้ให้
ผู้รับเหมาด าเนินการแล้วครับ 

นายศักดา แก่นจันทร์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 

กระผมสมาชิกฯ หมู่ที่ 10 ขอฝากเรื่องทางเข้า – ทางออก หมู่ที ่1 กับหมู ่10 ครับ
เนื่องจากรถติดมากครับ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ 10 ได้สอบถามถึงบริเวณทาง
แยกวัดนิโครธาราม ที่จะต้องขออนุญาตจากทางแขวง (เชื่อมท่อ) เนื่องจากบริเวณ
ทางเข้า – ออก ค่อนข้างแคบ มีสามซอย ซึ่งจะต้องท าหนังสือไปที่แขวงทาง             
ในส่วนนี้ทางกองช่างจะรีบด าเนินการให้ครับ 

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ต่อไปก็ขอเชิญส่วนราชการต่อครับ มีข้อหารือหรือเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุม
สภาฯ ทราบหรือไม่อย่างไร 

นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผมมีเรื่องแจ้ง
อยู่ประมาณ 2 เรื่อง ดังนี้ 
   1. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่จะถึงนี้ ทางเรายังมีโครงการตาม
ข้อบัญญัติเพ่ิมเติมที่ต้องด าเนินกว่า 50 โครงการ ซึ่งจะต้องมีสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุในแต่ละหมู่บ้านด้วย โดยปกติทางกองคลังจะ
เชิญคณะกรรมการตรวจรับเข้าไลน์กลุ่ม แต่กระผมไม่แน่ใจว่าท่านสมาชิกฯ มีไลน์กัน
ทุกคนหรือไม่ ถ้ายังไงก็ขอฝากทางกองคลังให้เชิญสมาชิกฯ ด้วย ทั้งนี้ หากสมาชิกฯ
ท่านไหนไม่มีไลน์ กระผมจะด าเนินการประสานส่วนตัวไปครับ เพ่ือให้ทราบทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และจะได้ปรึกษาหารือกันในกลุ่มครับ 
   2. เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในห้วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นต่างให้ความสนใจ ขอฝากท่าน
สมาชิกฯ ในแต่ละหมู่บ้านให้ไปส ารวจความต้องการและปัญหาความเดือดร้อน
ภายในหมู่บ้านของท่าน ตามตัวอย่างที่เราเคยได้ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
ครับ 

นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน 
ตามท่ีกองการศึกษาฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง การจัด
งานประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ทาง         
กองการศึกษาฯ ต้องเร่งด าเนินการให้เสร็จภายในเดือน  ตุลาคม 2565 นี้                     
ซึ่งรายละเอียดการจัดส่งนางนพมาศและกระทงตามคู่มือที่แจกให้ท่านสมาชิกฯ              
ทั้งนี้ วันรับสมัครนางนพมาศ จะเริ่มจากวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 
14 ตุลาคม 2565 สามารถสมัครได้ที่กองการศึกษาฯ ส่วนการซ้อมเดินให้มาซ้อม
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ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 และส่วนเรื่องของรางวัลขวัญใจประชาชนจะตัดสินจาก
ดอกไม้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันประกวดจะต้องมาลงทะเบียนตั้งแต่     
เวลา 17.00 - 17.30 น. โดยผู้เข้าประกวดสามารถมีพ่ีเลี้ยงได้ จ านวน 2 คน             
ซึ่งระเบียบการประกวดกระทง จะต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ ห้ามใช้โฟม และมีการ
แสดงมหรสพตลอดทั้งงาน เนื่องจากทาง อบต.หินเหล็กไฟ ไม่ได้มีการจัดงานมานาน
แล้วพอสมควร ดังนั้น ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ มีส่วนร่วมกันทุกหมู่บ้านค่ะ            
เพราะหากส่งมาน้อยก็ท าให้มีผลต่อการจัดท าโครงการด้วยค่ะ และหากหมู่บ้านไหน
ที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถแจ้งได้ที่กองการศึกษาฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 
 หากไม่มี ก็ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน              

ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันนี้ 
ปิดประชุมสภาฯ เวลา 14.15 น. 
 
 

                                                 (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายธนวัฒน์ จั่นปาน) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)                      กรรมการ 
                     (นายศักดา แก่นจันทร์) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)               กรรมการ 
                       (นายอ านาจ สุขศรี) 
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 
 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)               กรรมการ 
                     (นายกอบชัย บานแย้ม) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 
 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายสุดจริต กลิ่นอยู่) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 


