
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารต าบลหินเหล็กไฟ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) 
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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 นางสาวพรกมล พงษ์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 
7 นายอ านาจ สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 
8 นายศักดา แก่นจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
9 นายจรินทร์ นาคดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 

10 นายพรชัย ทัมเนียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 
11 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
12 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16 
13 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 
2 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 
๓ นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 14 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ นายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นางจิราพร รอดภัย ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
4 นายอธิพงษ์ นาครอด รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
5 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด 
6 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
8 นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
9 นางสนิ ค าคง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน 

10 นายวิทยา วรรณทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11 นางสาวศิริลักษณ์ ใสสุชล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
12 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
13 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
14 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นางสาวนารี ยกย่อง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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๑๖ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗ นางสาวกรรณิการณ์ หอยหวาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
18 นางสาวปณิชา อินทราพงษ์ จ้างเหมาบริการ 
19 นางชวาลา ดีเด่น นักการภารโรง 
20 นายสนธยา บัวนาค พนักงานขับรถยนต์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ ๓) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  -ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมฯ  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565  

 - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายธนวัฒน์ จั่นปาน 
เลขานุการสภาฯ 

กล่าวชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 
ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ให้ที่ประชุมสภาฯ 
ทราบ 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบข้อความ
ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือมีประเด็นส าคัญใดขาดตกบกพร่องไปหรือไม่อย่างไร  

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
ที่ประชุม  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 

(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 

5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหินเหล็กไฟ เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ        
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕65 

ข้อกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕62 
 มาตรา ๘๗ วรรคแรก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลและจะ เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดๆ  
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๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 
 ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมี
ความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือจาก
เงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 - กล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมขึ้น                
ท า ให้มี รายรับเกินยอดรวมทั้ งสิ้ นของประมาณการรายรับเป็น เงินทั้ งสิ้ น 
19,102,040.00 บาท  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีรายได้บาง
ประเภทที่มิได้ตั้งไว้ในประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 0 บาท ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 19,102,040.00 บาท  
   ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญปลัด อบต.หินเหล็กไฟ เป็นผู้ชี้แจง 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายก 
อบต.หินเหล็กไฟ ได้มอบหมายให้ชี้แจงนั้น ขอให้ที่ประชุมเปิดเอกสารหน้าที่ 5  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
หิน เหล็กไฟ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน รายละเอียดดังนี้  

  

  ด้าน รวม  
  ด้านบริหารทั่วไป   
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 850,000  
  ด้านการเศรษฐกิจ   
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,936,600  
  ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
    แผนงานงบกลาง 315,440  
  

 ต่อไปเปิดหน้าที่ 12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบล             
หินเหล็กไฟ โดยยอดประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,102,040.00 บาท               
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แยกเป็น 3 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร  จ านวน  11,782,000.00  บาท  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน  11,782,000.00  บาท  
  เกินยอดรวมของประมาณการรายรับ        

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  3,990,000.00  บาท  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 จ านวน  3,990,000.00  บาท  

  เกินยอดรวมของประมาณการรายรับ        
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน  3,330,040.00  บาท  
เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  3,330,040.00  บาท  
  เกินยอดรวมของประมาณการรายรับ        
    

 ต่อไปหน้าที่  13 รายงานประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  

 รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหวา่งปี ยอดประมาณการ  
 แผนงานงบกลาง     
 งบกลาง     
   งบกลาง     
   งบกลาง     
      รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน     
         เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
1,301,400 1,286,741 315,440  

  รวมงบกลาง 1,301,400 1,286,741 315,440  
  รวมงบกลาง 1,301,400 1,286,741 315,440  
  รวมงบกลาง 1,301,400 1,286,741 315,440  
 รวมแผนงานงบกลาง 1,301,400 1,286,741 315,440  
      

 แผนงานบริหารงานทั่วไป     
 งานบริหารงานคลัง     
   งบลงทุน     
       ค่าครุภัณฑ ์     
           ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
                ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 850,000  
 รวมครุภัณฑ์ 0 0 850,000  
 รวมงบลงทุน 0 0 850,000  
 รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 850,000  
 รวมแผนงานบริหารทั่วไป 0 0 850,000  
      

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
 งานก่อสร้าง     
   งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ์     
          ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
                  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 850,000  
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 850,000  
      

 ทั้งนี้ ยอดรวมทุกแผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 19,102,040 บาท และในส่วนของ
รายละเอียดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น ขอเชิญ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ต่อไปค่ะ 
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นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  
ขอให้ทุกท่านเปิดเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 19 – 41 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 งานก่อสร้าง รวม 17,936,600 บาท 
 งบลงทุน รวม 17,936,600 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 17,936,600 บาท 
       

  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ    
  - ติดตั้งการ์ดเรล บริเวณล าห้วยน้อย หมู่ที่ 12 จ านวน 61,900 บาท 
  เพื่ อจ่ าย เป็นค่ า งานติ ดตั้ งการ์ ด เ รล  บริ เ วณล าห้ วยน้อย             

หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ ยาวข้างละ 8.60 
เมตร  

  

  - ติดตั้งการ์ดเรล บริเวณล าห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 12 จ านวน 185,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานติดตั้งการ์ดเรล บริเวณล าห้วยสามพันนาม            

หมู่ที ่12 บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ ยาวข้างละ 32.00 
เมตร  

  

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
  - ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ านวยผล 4/4 (วรารมย์) หมู่ที่ 9 จ านวน 499,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ านวยผล 4/4               

(วรารมย์) หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร  

  

  - ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 5  จ านวน 499,600 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข (ต่อจาก

โครงการเดิม) หมู่ที ่5 บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร  

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 จ านวน 381,600 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง

อนามัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ (ช่วงที่ 1)   
ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร  

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแฉล้ม หมู่ที่ 9  จ านวน 499,500 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแฉล้ม 

หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร 

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่ีด า หมู่ที่ 2 จ านวน 412,700 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่ีด า 

หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 177.00 เมตร 

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 จ านวน 497,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพล

ประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 163.00 เมตร 

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายสุด หมู่ที่ 3 จ านวน 379,800 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายสุด 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร 
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  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ์ทอง หมู่ที่ 1 จ านวน 497,800 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ์ทอง 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 11 

จ านวน 498,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย              
สระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ต าบล                
หินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162.00 
เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม -หนองนกน้อย          
หมู่ที่ 12 

จ านวน 498,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาม           
พันนาม-หนองนกน้อย หมู่ที ่12 บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส าราญรักษ์ หมู่ที่ 8 จ านวน 498,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส าราญ

รักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร 

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 จ านวน 497,800 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุนิสา  

หมู่ที ่8 บ้านหนองเสือด า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร 

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม หมู่ที่ 5 จ านวน 193,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง

เหม หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 66.00 เมตร 

  

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล 5 หมู่ที่ 9 จ านวน 497,800 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวย

ผล 5 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 3 

จ านวน 164,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนอกนกน้อย ต าบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 16 จ านวน 38,800 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที ่

16 บ้านหนองตาแวว ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 3 จ านวน 438,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 11          

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร 
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  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 จ านวน 498,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล

หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 164.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีใจ (ต่อจากโครงการเดิม)    
หมู่ที่ 13 

จ านวน 198,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีใจ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ           
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์มา หมู่ที ่12 จ านวน 252,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์มา 

หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยนายเปลี่ยว (ท้ายซอย) หมู่ที ่16 จ านวน 323,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย

เปลี่ยว (ท้ายซอย) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา ต าบลหิน
เหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อจันทร์ หมู่ที่ 7 จ านวน 492,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบ่อจันทร์ 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 จ านวน 97,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตร

จันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ช่วยน้อย หมู่ที่ 4 จ านวน 479,800 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ช่วย

น้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 263.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที ่13 

จ านวน 169,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที ่13 บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 83.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 16 

จ านวน 139,800 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา ต าบล
หินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 69.00 เมตร 

  
 
 

 

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที ่15 จ านวน 497,800 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร 
 
 

   



~ 8 ~ 
 

 

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธวงศ์ (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ท่ี 3 

จ านวน 724,700 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัม
พันธวงศ ์(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต าบล
หินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 310.00 เดิม
เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินทรัพย์ (ต่อจากโครงการ)        
หมู่ที ่7  

จ านวน 351,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยสินทรัพย์ 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล 1/7 หมู่ที่ 9  จ านวน 305,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวย

ผล 1/7 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 129.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยสุข หมู่ที่ 15  จ านวน 295,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวย

สุข หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังลาวัลเล่ เดอะ    
วินเทจ หมู่ที่ 10  

จ านวน 994,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยหลังลาวัลเล่ เดอะ วินเทจ หมู่ที ่10 บ้านหนองขอนใต้ ต าบล
หินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 374.00 
เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยช้างงาม หมู่ที่ 8 จ านวน 67,900 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยช้างงาม หมู่ที่ 8 บ้าน

หนองเสือด า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 370 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 จ านวน 207,600 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้าน

หนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 675.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 8 หมู่ที่ 5 จ านวน 96,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านหนอง

คร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
250.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 

จ านวน 544,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ ระยะทาง 220.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ – หนองเหียงล่าง 
หมู่ที่ 1 

จ านวน 261,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก                
ซอยบ้านมอญ – หนองเหียงล่าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน ต าบล             
หินเหล็กไฟ ระยะทาง 107.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเซเว่นเข้าวัดนิโครธาราม            
หมู่ที ่1 

จ านวน 234,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก              
ซอยเซเว่นเข้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน ต าบล              
หินเหล็กไฟ ระยะทาง 96.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล 2/4 เช่ือมซอย
อ านวยผล 2/6 หมู่ที่ 9 

จ านวน 389,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
อ านวยผล 2/4 เช่ือมซอยอ านวยผล 2/6 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 
ต าบลหินเหล็กไฟ ระยะทาง 118.00 เมตร 

   

  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองชักหวาย หมู่ที ่6 

จ านวน 765,500 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก              
ซอยหนองชักหวาย หมู่ที ่6 

   

  - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยโพธิ์สัตย์ 1 หมู่ที่ 2 

จ านวน 366,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอย 
โพธิ์สัตย์ 1 หมู่ที่ 2 ระยะทาง 110.00 เมตร 

   

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
  - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11 
จ านวน 92,500 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก           
ซอย 6 หมู่ที่  11 บ้านตอเกตุ  ต าบลหินเหล็กไฟ (จุดที่  1)            
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 35.00 

   

  - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 จ านวน 499,700 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ถาวรการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 840.00 

   

  - ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 จ านวน 413,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
1.00 เมตร ระยะทาง 582.00 
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  - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 จ านวน 97,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 

หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 29.70 เมตร 

   

 ทั้งนี้ ตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงคจ์ะอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที ่๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาวาระที่ ๑ ขอมติที่ประชุมว่ารับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม ่ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (เวลา 11.00 น.) 

ประธานสภาฯ 5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
 - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายธนวัฒน์ จั่นปาน 
เลขานุการสภาฯ 

ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๑๐๓  วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ข้อ ๑๐๔ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี           
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ผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน              
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใด              
มีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคน                  
ที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนที่พึงม ี
การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยมีผู้เสนอชื่อและสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน กรณีที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเลือกจะ
ด าเนินการเลือกทีละต าแหน่ง (คน) จนกว่าจะครบจ านวน ๓ คน ขอให้ที่ประชุม
เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ 

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

เสนอก าหนดให้มีกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมในส่วนนี้อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีการเสนอเพ่ิมเติม ก็ขอสรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน 

ดังนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายอ านาจ สุขศรี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 

เสนอ  นายพรชัย ทัมเนียม สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
ผู้รับรอง 1. นายหวัด ด่านกลาง  รองประธานสภาฯ 
    2. นายณัฐวุฒิ มณีฉาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายพรชัย ทัมเนียม สมาชิก สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ ๑ 
 - ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

นายจิระ เอ็งพัวศรี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

เสนอ  นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
ผู้รับรอง 1. นายพรกมล พงษ์ภู่ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
     2. นายภมร อยู่เย็น สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 2 
 - ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
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นายจรัส อุชุภาพ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

เสนอ  นายจรินทร์ นาคดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
ผู้รับรอง 1. นายพรชัย ทัมเนียม  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
 2. นายจิระ เอ็งพัวศรี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายจรินทร์ นาคดี สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ จนครบตามจ านวนแล้ว และไม่มีการเสนอชื่อใครอีก 
เป็นอันว่าสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. นายพรชัย ทัมเนียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ        
หมู่ที่ 12 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ (คนที่ 1) 
   2. นายอภิชาติ ชูลขันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ (คนที่ 2) 
     3. นายจรินทร์ นาคดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  11                
ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ (คนที่ 3) 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 

ทราบ 
นายธนวัฒน์ จั่นปาน 
เลขานุการสภาฯ 

ตามท่ีสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นั้น ทั้งนี้  ขอแจ้งก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ไม่ก่อนวันที่ 31 
สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 18.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.30 
– 18.30 น. และวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 18.30 น. โดยหากมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟท่านใด มีความประสงค์ยื่นเสนอค า
ขอแปรญัตติฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                
นักจัดการงานทั่วไป และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ
งานกิจการสภาฯ เป็นผู้รับค าขอแปรญัตติ ณ อาคารส านักงานองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ส านักงานปลัด) และก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ (ครั้งที่ 2) คือ วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งเพ่ิมเติมเรื่องก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3
โดยจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ 
 
 

5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
  - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
หลักการ 
    เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 หมวด 4 ข้อ 27 
เหตุผล 
    เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ต่อเติมอาคารส านักงานฯ) 
ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด                
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   - ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ  

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีทั้งหมด 2 ส่วน
ราชการ เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งในส่วนแรกจะเป็นของส านักปลัด 
ยอดรวมรายการโอนงบประมาณฯ 121,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณก่อน

โอน 
(+/-) จ านวนเงินท่ี

โอน 
งบประมาณ 

หลังโอน 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) ให้กับโรงเรียน
ในสังกัดฯ 

๒,๙๙๐,000 ๑,๒๙๗,๖๒๒.30    ๙๐,000 - 1,๒๐๗,๖๒๒.30 โอนลด เพื่อไปต้ังจ่ายเพิ่ม 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ 
รายการ โครงการเทพื้นคอนกรีต 
เสริมเหล็กรอบอาคารส านักงาน        
อบต.หินเหล็กไฟ  
จ านวน 121,000 บาท 
  
 
 
 
 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

๒,๐00,000 ๔๒,๐๒๐.00   ๓๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๒๐.00 

รวมรายการโอน (ลด)    ๑๒๑,๐00 -   

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปการ 

โครงการเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

รอบอาคาร
ส านักงาน อบต. 

หินเหล็กไฟ 

- 170,000.00 121,000 + 49,000.00  

รวมรายการโอน (เพิ่ม) 121,000 +   
 

 และอีกส่วนจะเป็นของกองช่าง ยอดรวมรายการโอนงบประมาณฯ 1,212,600 
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณก่อน
โอน 

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน 
งบประมาณ 

หลังโอน 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายกรณี

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือน
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน

ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 

 ๗ อัตรา 

๒,๓๔๙,๒๔๐.๐๐ ๘๒๐,๖๕๘.๒๙ 536,833.30 - ๒๘๓,๘๒๕.9๙ โอนลด ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
รายการ ต่อเติมอาคารส านักงาน
กองช่าง (อาคารหน้าห้องกองช่าง)  
หมู่ที่ ๔ จ านวน ๕๓๖,๘๓๓.30 
บาท 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ๓ 

(ต่อจาก
โครงการเดิม) 

หมู่ที่ ๕ 

๑๐๒,๖๐๐.๐๐ ๑๑,๑๐๐.๐๐ ๑๑,๑๐๐.๐๐ - - โอนลด ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
รายการ ต่อเติมอาคารส านักงาน
กองช่าง (อาคารหน้าห้องกองช่าง)  
หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑๑,๑๐๐ บาท 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชวา
ทอง หมู่ที่ ๖ 

๕๙๘,๐๐๐.๐๐ ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ - - โอนลด ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
รายการ ต่อเติมอาคารส านักงาน
กองช่าง (อาคารหน้าห้องกองช่าง)  
หมู่ที่ ๔ จ านวน ๕๙๘,๐๐๐ บาท 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันติ
สุข ๒ (ติดบ้าน

ผู้ใหญ่)       
หมู่ที่ ๑๐ 

๒๕๗,๘๐๐.๐๐ ๖๖,๖๖๗.50 ๖๖,๖๖๗.๐๐ - ๐.๕๐ โอนลด ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
รายการ ต่อเติมอาคารส านักงาน
กองช่าง (อาคารหน้าห้องกองช่าง)  
หมู่ที่ ๔ จ านวน ๖๖,๖๖๗ บาท 

รวมรายการโอน (ลด) ๑,๒๑๒,๖๐๐.๐๐ -   

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร 

หรือสิ่งปลูก
สร้าง 

ต่อเติมอาคาร
ส านักกองช่าง 
(อาคารหน้า
ห้องกองช่าง) 

หมู่ที่ ๔  
ขนาดกว้าง 
๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๔.๐๐ 

เมตร 

- ๑,๒๑๒,๖๐๐.๐๐ ๑,๒๑๒,๖๐๐.๐๐ + ๑,๒๑๒,๖๐๐.๐๐  

รวมรายการโอน (เพิ่ม) ๑,๒๑๒,๖๐๐.๐๐  +   
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมในส่วนนี้หรือไม ่ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.ในแต่ละหมู่บ้านได้น าปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง

ประชาชนน าเรียนต่อที่ประชุมสภา อบต.หินเหล็กไฟ ได้รับทราบเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกันครับ 
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นายณัฐวุฒิ มณีฉาย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอน าเรียนเรื่องแจ้งเพ่ือทราบครับ เนื่องจากท่านนายอ าเภอหัวหินได้แนะน า
ให้กระผมท าธนาคารน้ าใต้ดินครับ ดังนั้น จึงจะขอรับการสนับสนุนหินเกล็ดกับ         
หินใหญ่จากท่านผู้บริหารครับ เพ่ือน าไปท าธนาคารน้ าใต้ดินตามท่ีได้รับค าแนะน า 

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก อบต.         
หมู่ที่ 2 ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากท่านนายก อบต.หินเหล็กไฟ เพ่ือน าไปท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน นั้น กระผมมีความเห็นว่าในการท าธนาคารน้ าใต้ดิน จะต้องมีการ
ขุดหลุมเพ่ือดึงน้ าฝนที่อยู่บนพ้ืนดินลงสู่ใต้ดินในระดับชั้นผิวดินแล้วเติมหินขนาดเล็ก
ลงไป ซึ่งหากจะท านั้นต้องมีพ้ืนที่ให้ด าเนินการด้วย และพ้ืนที่นั้นใครเป็นเจ้าของ 
เจ้าของยินยอมให้ด าเนินการหรือไม่ ในส่วนนี้ต้องส ารวจพื้นที่ก่อน เพ่ือค้นหาจุดที่จะ
ท าธนาคารน้ าใต้ดิน โดยขอเสนอให้พิจารณาจากจุดที่มีการรวมน้ าหรือจุดที่พบน้ า
ท่วมขังหน้าผิวดินเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องดูวัตถุประสงค์ของการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ในส่วนของการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินตามที่ เสนอเห็นว่าต้องใช้ พ้ืนที่ต้องใช้
งบประมาณมากกว่าที่จะต้องมีการวางท่อระบายน้ า ทางโรงเรียนจะต้องแสดงความ
รับผิดชอบ เนื่องจากเม่ือก่อนน้ าไม่ท่วม ดังนั้น ขอฝากกองช่างในเรื่องการขออนุญาต
ถมดิน พอไม่มีท่อระบายน้ าจึงท าให้น้ าไม่สามารถระบายน้ าออกไปได้ ขอฝาก            
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยกับชาวบ้านและทางโรงเรียนด้วยครับ 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอเรียนว่าในเบื้องต้น
ทางผู้บริหารได้มีการหารือกันแล้ว เห็นควรให้บริเวณด้านหน้าถนนให้ทางโรงเรียน
ช่วยวางท่อระบายน้ า ส่วนด้านข้าง และด้านหลัง จึงจะใช้งบประมาณของ อบต.หิน
เหล็กไฟ ซึ่งจะด าเนินการให้ในโอกาสต่อไปครับ  

นายจรัส อุชุภาพ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ           
หมู่ที่ 3 ซอยดรุณี ตรงสระหลวง มีน้ าท่วมท าให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มา 
เดินทางล าบาก จึงอยากจะขอให้เป็นดินลูกรังครับ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขให้
ด้วยครับ 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในเรื่องนี้ตามที่ทางกองช่างเสนอมานั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องมี
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรืออยู่ในระเบียบแบบแผนของทางราชการจึงจะด าเนินการ
แก้ไขให้ได้ ดังนั้น ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอให้ท่านออกส ารวจข้อมูล
ปัญหาภายในหมู่บ้านของท่านมาให้เรียบร้อย และน ามาแจ้งที่กองช่างเพ่ือรายงาน
ตามล าดับชั้น ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น ามาจัดท าแผนพัฒนาฯ และแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน
ต่อไป 

นายจิระ เอ็งพัวศรี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอให้ท่านนายก อบต.                 
หินเหล็กไฟ ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะรายทางตั้งแต่สี่แยกไฟแดง             
จนถึงซอยร่วมพัฒนา ให้ช่วยติดต่อประสานงานกับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้           
แก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิก อบต.       
หมู่ที่ 13 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ในส่วนนี้ทาง 
อบต.หินเหล็กไฟ ไดด้ าเนินการประสานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้วครั้งหนึ่ง 
และได้มีการแก้ไขได้ไม่นานก็เสียอีก ซึ่งกระผมจะลองประสานงานไปอีกครั้งครับ 
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และล่าสุดได้มีการประชุมประชาพิจารณ์การขยายเขตทาง ได้มีท่านสมาชิก อบต.   
หมู่ที่ 4 ได้เสนอไปแล้ว คาดว่าคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปครับ และขอใช้โอกาสนี้
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี  พ.ศ.2565 โดยทาง              
อบต.หินเหล็กไฟ ได้จัดให้มีการแข่งขันชกมวยไทย การประกวดนางนพมาศ 
ประกวดกระทง การแสดงดนตรี และกิจกรรมร าวง ทั้งนี้ ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน เตรียมนางนพมาศในหมู่บ้านของท่านทีจ่ะเข้าประกวดไว้ด้วยครับ 

นายอ านาจ สุขศรี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบคุณท่านนายก อบต.หินเหล็กไฟ ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นของหมู่ที่ 9 และสนับสนุนในหลายๆ โครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน 

นายอภิชาติ ชูลขันธ์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ผู้บริหาร           
ช่วยติดต่อแขวงการทางหัวหิน เรื่องเกี่ยวกับถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณทางโค้ง
เลยจากซอยอุดมทรัพย์ไป ก่อนถึงซุ้มวัดห้วยมงคล แก้ไขปัญหาด้วยครับ เนื่องจาก
อาจจะท าให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนได้ครับ 

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอฝากทางกองช่าง ช่วยประสานเรื่องไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมู่ที่ 13 และบริเวณ    
ตลาดนัดหนองซอ เรื่องของถนนและเรื่องการขออนุญาตวางท่อ จ านวน 3 จุด ไว้
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ กระผมขอฝากเพ่ิมเติมในส่วนของ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ซึ่งสมาชิกได้ยื่นค าร้องไว้
แล้ว ซึ่งขณะนี้รถรับ-ส่งนักเรียน เดินทางสัญจรล าบากมาก ดังนั้น จึงขอเสนอว่า           
ให้หาหินคลุกมาแก้ไขในส่วนนี้ครับ 

นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในเรื่องของถนนนั้น กระผมขอฝากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส ารวจถนนเส้นที่ มี
ปัญหามาเขียนค าร้องระบุชื่อซอย พร้อมแนบรูปถ่าย ยื่นไว้ที่กองช่าง เพ่ือจะได้น ามา
ด าเนินการซ่อมตามขั้นตอนต่อไป  

ประธานสภาฯ และขอฝากเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว อาจท าให้มีน้ าท่วมขัง 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายได้ ดังนั้น หากพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขตามขั้นตอนด้วยครับ ทั้งนี้ ขอทราบว่าทางกองสาธารณสุขฯ ได้มี
การเก็บสถิติของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไว้หรือไม่  

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม 
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ส าหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก หากมีผู้ป่วยในพ้ืนที่ทาง
โรงพยาบาลหัวหินจะเป็นผู้ประสานส่งข้อมูลผู้ป่วยมาให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ 
รับทราบ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่นั้นๆ และทาง 
อบต.หินเหล็กไฟ ก็ได้ร่วมกันกับ อสม.ในพ้ืนที่ ลงพื้นทีก่ าจัดลูกน้ ายุงลายที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ ใส่ทรายอะเบท ซึ่งปัจจุบันพบเพียงผู้ป่วย จ านวน 2 ราย ในเขตพ้ืนที่
ต าบลหินเหล็กไฟครับ 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เรื่องโรคไข้เลือดออก ขอให้กองสาธารณสุขฯ ประสานความร่วมมือกับ อสม.ในพ้ืนที่ 
หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ 

นายจิระ เอ็งพัวศรี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

ขอทราบเรื่องหอกระจายข่าวเสียงไร้สายครับ เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงนานแล้วครับ 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
ขอตอบค าถามท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 ครับ ปัจจุบันได้รับทราบสาเหตุที่ท าให้
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ไม่ได้ยินเสียงหอกระจายข่าวหรือเสียงไร้สายแล้ว และทาง อบต.หินเหล็กไฟ ก็ได้
เรียกผู้รับจ้างที่เคยท าสัญญากับ อบต.หินเหล็กไฟ เข้ามาตรวจสอบแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่
ในขั้นตอนของการเสนอราคาเพ่ือเรียกเข้ามาท าสัญญา ทั้งนี้ คาดว่าจะเรียบร้อย
ภายใน 1 - 2 เดือน ครับ 

นายสมพิศ คุ้มครอง 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในเรื่องหอกระจายข่าวขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากจะท าให้ชาวบ้าน
ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางหน่วยงานราชการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือส่วนราชการใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีก็ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2565 (ครั้งที่ 3) ในวันนี้ 

ปิดประชุมสภาฯ เวลา 14.00 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 
 


