
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๑  

วันพฤหัสบดีที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

   

ผู4มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด#านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายธนวัฒน จั่นปาน สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๔ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๕ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๖ นายชู เรืองดี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๗    
๘ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๙ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 

๑๐ นายบุญเกล8า ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๑๑ นางสาวกรุณา สร8อยสง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๒ นางปวันรัตน รอดพ8น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๓ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๖ 
๑๔ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๗ 
๑๕ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๖ นายกอบชัย บานแย8ม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๗ นายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๙ 
๑๘ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๙ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๒๐ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๒๑ นายพงศธร จันทรศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๒ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๓ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๔ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๕ นายสุดจริต กลิ่นอยู# สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๖ นางสาวอนุลักษณ ทองโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๗ นางปราณี พานพ#วง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 
๒๘ นายภมร อยู#เย็น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 
๒๙ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
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ผู4ไม�มาประชุม 
๑ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๓  
๒ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐  
๒ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑  
๓ นายบุญอ8าย ทรัพยมา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒  

     

ผู4เข4าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายแก#นนคร ขุนสงคราม รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายวันเพ็ญ เรืองโรจน รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๔ นายจักริน พ#วงดี หัวหน8าสํานักปลัด  
๕ นายทวีศักด์ิ อุดมวิชชากร ผู8อํานวยการกองคลัง 

๖ นางสาววิจิตรา  ฉ่ิงเล็ก ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม  
๘ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผอ.กองส#งเสริมการเกษตร 
๙ นางสาวกนกพัชร บ#อน8อย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

๑๐ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๑๑ นางพิรวรรณ ไพบูลยอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๔ นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา นิติกรปฏิบัติการ 
๑๕ พ.จ.อ.ไชยา คุ8มภัย เจ8าพนักงานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
๑๗ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู8ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๘ นางดาวพระศุกร ม#วงศรี ผู8ช#วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 

๑๙ นางสาวศศิธร  จันทรปลูก ผู8ช#วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 
๒๐ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู8ช#วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 
๒๑ นายสายชล ศรีพนมวรรณ ผอ.รพ.สต.หินเหล็กไฟ 
๒๒ ร.ต.ท.พลวัฒน พลอยพิมล โครงการหม#อนไหมสมเด็จฯ 
๒๓ นางศิริพร ว#องไว (แทน) ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองตะเภา 
๒๔ นายวีระเดช ไวพยะนิพีร ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองคร8า 
๒๕ นายวัชรพงศ สรรพพันธ ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองเหียง 
๒๖ นางกมลทิพย อิงปKญจลาภ ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองซอ 
๒๗ นางวิลาวัลย วิเชียร ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านวังโบสถ 
๒๘   สารวัตรกํานันตําบลหินเหล็กไฟ 
๒๘ นายมล พิมพสวัสด์ิ ผู8ใหญ#บ8าน หมู#ท่ี ๒ 
๒๘ นายปทิว เรืองอร#าม ผู8ใหญ#บ8าน หมู#ท่ี ๗ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร8อม ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได8กล#าวเปMดการประชุมสภาองคการ

บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปN ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ4งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนวทางปฏิบัติอันเก่ียวเนื่องกับงานพระบรมศพ 
 
 
 
ประธาน 

ท่ีมา : เวปไซตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/admin/OPM_Banner/FuneralG
uideline2.pdf 
ตามท่ีได8มีประกาศสํานักพระราชวัง ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา   
ธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ8อมแนว
ทางการปฏิบัติเก่ียวกับงานพระบรมศพ โดยมีข8อมูลรายละเอียดสรุปได8 ดังนี้  

๑. ให8สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน#วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห#งลดธงครึ่ง
เสาเปiนเวลา ๓๐ วัน ต้ังแต#วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปiนต8นไป  

๒. ให8ข8าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ8าหน8าท่ีของรัฐไว8ทุกขมีกําหนด ๑ ปN ต้ังแต#วันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เปiนต8นไป สําหรับประชาชนท่ัวไปขอให8พิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ ขอความร#วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต#างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพ่ือ
ความบันเทิง ตามความเหมาะสม เปiนระยะเวลา ๓๐ วัน  

๓. แนวทางการแต#งกายไว8ทุกข (ของข8าราชการ)  
(๑) กรณีไปร#วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให8แต#งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือ 

หมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง โดยใช8ผ8าสักหลาดหรือผ8าโปร#งสีดํา (ปลอกแขนไว8
ทุกข) ขนาดกว8างระหว#าง ๗ ถึง ๑๐ เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ8ายเบ้ืองบน  

(๒) กรณีไม#ได8ร#วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให8แต#งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
(เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม#ต8องใช8ผ8าสักหลาดหรือผ8าโปร#งสี
ดํา (ปลอกแขนไว8ทุกข) พันแขนเสื้อซ8ายเบ้ืองบน  

(๓) กรณีการแต#งกายท่ัวไปในการปฏิบัติราชการ  
๑) ข8าราชการชาย - การแต#งกายด8วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดําผูกเนคไทสีดําหาก

จะสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุมให8ใช8สีดําโดยอาจใช8ผ8าสักหลาดหรือผ8าโปร#งสีดํา (ปลอกแขนไว8
ทุกข) ดังกล#าว พันแขน เสื้อซ8ายเบ้ืองบนได8ตามสมควร - การแต#งกายด8วยชุดไทย
พระราชทาน ให8ใช8เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว กางเกงสีดําหรือสีขาวท้ังชุด หรือสีดําท้ัง
ชุด ไม#ติดแขนทุกข  

๒) ข8าราชการหญิง ให8แต#งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให8ใช8เครื่องดําล8วน  
(๔) กรณีข8าราชการท่ีมีกฎหมายกําหนดไว8เปiนอย#างอ่ืนเปiนการเฉพาะให8แต#งกาย 

ตามนั้น  
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(๕) กรณีแต#งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ8าหน8าท่ีของรัฐอ่ืน ให8อนุโลมตาม 
ข8อ (๒) และ (๓)  

๔. การประดับพระบรมฉายาลักษณ และการใช8ถ8อยคําถวายความอาลัย ดังนี้  
(๑) พระบรมฉายาลักษณ ตามความเหมาะสม และท่ีเห็นสมควร ถ8อยคําถวายความ 

อาลัย ให8ใช8  
“ปวงข8าพระพุทธเจ8า ขอน8อมเกล8าน8อมกระหม#อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหา

ท่ีสุดมิได8  
 ข8าพระพุทธเจ8า...................................”  

๕. การจัดโตoะหมู#บูชา ประกอบด8วย พระบรมฉายาลักษณ เครื่องทองน8อย พุ#มทอง   
พุ#มเงิน สําหรับการประดับผ8าระบายดําสลับขาว ให8ผ8าสีดําอยู#ด8านบน และสีขาวอยู#
ด8านล#างในตําแหน#งท่ีเหมาะสม  

๖. การประดับธง ให8งดการประดับธงตราสัญลักษณท้ังหมด  
๗. การดําเนินการให8ความสะดวกแก#ประชาชนในการให8ข8อมูลข#าวสารให8พ่ีน8อง 

ประชาชนสอบถามข8อมูลได8ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนยบริการประชาชน จัดให8มีสายด#วน 

๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล  
(๒) ศูนยดํารงธรรม สายด#วน ๑๕๖๗  

๘. การลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ  
(๑) ด8วยสํานักพระราชวังได8รับพระราชานุญาตในการเข8าถวายสักการะพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้  
๑) พระราชทานพระราชานุญาตให8ประชาชนท่ัวไปเข8าถวายสักการะเบ้ืองหน8า 

พระบรมฉายาลักษณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันต้ังแต#เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในการนี้ ได8จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว8 ณ ท่ีนี้ด8วย  

๒) พระราชทานพระราชานุญาตให8ประชาชนได8เข8าเฝHาฯ กราบถวายบังคม   
พระบรมศพ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศล ครบ ๑๕ วัน ต้ังแต#เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เริ่มต้ังแต#วันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

๓) พระราชทานพระราชานุญาตให8ภาคต#าง ๆ ท้ังบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ร#วมเปiนเจ8าภาพบําเพ็ญพระราชกุศลสวด     
พระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ครบ ๕๐ 
วัน  

(๒) จังหวัดจัดสถานท่ีให8ประชาชนถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด  
(๓) กรุงเทพมหานครจัดสถานท่ีให8ประชาชนถวายความอาลัย ณ สํานักงานเขต   

ทุกเขต  
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๙. การสนับสนุนอาหาร ของว#าง และเครื่องด่ืมแก#ประชาชน สําหรับผู8ประสงคจะ
สนับสนุนอาหาร ของว#าง และเครื่องด่ืม เพ่ือบริการประชาชน ท่ีมาร#วมลงนามถวายความ
อาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และใกล8เคียง สามารถติดต#อ ประสานได8ท่ีสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สายด#วน ๑๑๑๑  

๑๐. เข็มพระราชทานในวโรกาสต#างๆ สามารถติดได8  
๑๑. เรื่องการออกพระนาม สามารถใช8ได8ท้ัง ๓ แบบ ดังนี้  

๑) พระนามเต็ม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ
ศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”  

๒) หรือใช8พระนามย#อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  
๓) ท้ังนี้ ในส#วนพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู#หัวในพระบรมโกศ” ก็

สามารถใช8ได8  
(ถือปฏิบัติตามคําแนะนําของรัฐบาล และสํานักพระราชวัง)  

  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
   กลุ#มงานประชาสัมพันธ  
   โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๒๑-๕  
   ฝrายเลขานุการ โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๐๑-๓  
   ๑๗/๑๐/๕๙/๑๑.๓๐ 

ท้ังนี้องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได8จัดสถานท่ีให8ประชาชนได8ถวายความอาลัย   
ณ บริเวณ ด8านหน8า อาคารสํานักงานองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 

ท้ังนี้กรมส#งเสริมการปกครองท8องถ่ิน มีหนังสือด#วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๙๖ ลง
วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมแสดงความอาลัย 
หรือจัดกิจกรรมเปiนพระบรมราชานุสรณหรือถวายเปiนพระราชกุศลแด#พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สําหรับในรายละเอียดจะแจ8งประสานการดําเนินการกับ
ทางสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ และผู8ใหญ#บ8านแต#ละหมู#บ8านต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 .......ประธานมาถึงท่ีประชุม ดําเนินการการประชุมต#อในระเบียบวาระท่ี ๑.๒....... 
 
 
ประธาน 

๑.๒ แต�งตั้งรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลและเลขานุการนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
ด8วยนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได8แต#งต้ังรองนายกองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือช#วยเหลืองานดังนี้ 

๑) นายแก#นนคร  ขุนสงคราม (รอง ๑) มอบหมายให8รับผิดชอบงานของ สํานักงาน
ปลัด กองคลัง  กองช#าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม 

๒) นายวันเพ็ญ  เรืองโรจน  (รอง ๒) มอบหมายให8รับผิดชอบงานของ กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการและสังคม และกองส#งเสริมการเกษตร 
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***ท้ังนี้ ต้ังแต#วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปiนต8นไป*** 
๓) นายสายัณห  ทองประดิษฐ เลขานุการนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
***ท้ังนี้ ต้ังแต#วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปiนต8นไป*** 

 ๑.๓ แนะนําพนักงานส�วนตําบลโอน (ย4าย) มาดํารงตําแหน�งใหม� 
 ๑. พ.จ.อ. สนธยา  บุบผาดา ตําแหน#ง เจ8าพนักงานจัดเก็บรายได8ปฏิบัติงาน กองคลัง

โอน (ย8าย) มาจากองคการบริหารส#วนตําบลห8วยสัตวใหญ#  
๒. นางสาวศุภนุช  ขาวล้ําเลิศ ตําแหน#ง เจ8าพนักงานธุรการชํานาญงาน กองคลัง โอน 

(ย8าย) มาจาก                      จังหวัดสมุทรสาคร 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปN ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม ไม#มีผู8ใดขอแก8ไขรายงานการประชุม โดยให8การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล8ว 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท4องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล4วเสร็จ 

- ไม#มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 
 
 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นางพิรวรรณ� ไพบูลย�อนันต� 
นักวิเคราะห�ฯ 

๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟส่ีป% 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ  
มอบหมายนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด 
 
ตามท่ีองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟได8แจ8งให8ทุกหมู#บ8านจัดประชุมประชาคม
หมู#บ8าน เพ่ือสํารวจปKญหาความเดือดร8อนของประชาชน โดยท่ีประชุมประชาคมหมู#บ8านทุก
หมู#บ8าน ได8ดําเนินการจัดทําและเสนอโครงการ ปKญหาความต8องการในการพัฒนาหมู#บ8าน 
ให8กับองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือรวบรวมและจัดทําเปiนร#างแผนพัฒนา
องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสี่ปN (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และอีกส#วนหนึ่งเปiน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมขององคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ซ่ึง
ดําเนินการโดยส#วนราชการขององคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟนั้น บัดนี้การจัดทํา
ร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสี่ปN  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได8
ดําเนินการแล8วเสร็จ เปiนไปตามข้ันตอนและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข8องแล8ว โดยให8ใช8ร#าง
แผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสี่ปN (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปiนแนวทางใน
การใช8จ#ายงบประมาณ 
ข4อกฎหมาย 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) 
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ข4อ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปN ให8ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ินจัดประชุมประชาคมท8องถ่ิน ส#วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีเก่ียวข8อง เพ่ือแจ8งแนวทางการพัฒนาท8องถ่ิน รับทราบปKญหา ความต8องการ 
ประเด็น การพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข8องตลอดจนความช#วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ พ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ท8องถ่ินสี่ปN โดยให8นําข8อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน#วยงานต#างๆ และข8อมูลใน
แผนพัฒนาหมู#บ8านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปN  

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท8องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข8อมูล 
นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําร#างแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปNแล8วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ิน  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปNเพ่ือเสนอ
ผู8บริหารท8องถ่ิน  

(๔) ผู8บริหารท8องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปN และประกาศใช8
แผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปN  

เพ่ือให8เปiนไปตามกฎหมายว#าด8วยสภาตําบลและองคการบริหารส#วนตําบล สําหรับ
องคการบริหารส#วนตําบลให8ผู8บริหารท8องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปNต#อสภา
องคการบริหารส#วนตําบล เพ่ือให8ความเห็นชอบก#อน แล8วผู8บริหารท8องถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช8แผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปNต#อไป 

ข4อ ๑๘ วรรคแรก แผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปN กรณีเทศบาล องคการบริหารส#วนตําบล 
เมืองพัทยา และองคกรปกครองส#วนท8องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ให8จัดทําหรือทบทวนให8
แล8วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก#อนปNงบประมาณถัดไป 
(๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ8อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปN (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ขององคกรปกครองส#วนท8องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด8วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองส#วนท8องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

นายหวัด  ด�านกลาง 
รองประธานฯ 

ในขณะท่ีประชุมประชาคมหมู#บ8าน ทําไมไม#แจ8งให8ชัดเจนในท่ีประชุมว#าให8เสนอโครงการ
มาท้ัง ๔ ปN ในท่ีประชุมหมู#บ8านเลยหลงคิดว#าจะมีการจัดทําแผนฯ เหมือนดังเช#นทุกปNท่ีผ#าน
มา 

นายสุพชัย  ย้ิมละมัย 
ผู4ช�วยนักวิเคราะห�ฯ 

ได8มีการชี้แจงให8ได8รับทราบแล8วในท่ีประชุมประชาคมหมู#บ8าน ทุกหมู#บ8าน ท่ีได8ไปร#วม
ประชุมด8วย 

นายหวัด  ด�านกลาง 
รองประธาน 

ถึงแม8ว#าจะได8ชี้แจงแล8ว แต#ยังชี้แจงได8ไม#ชัดเจน 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

กรณีดังกล#าวไม#ใช#เรื่องท่ีน#ากังวล เพราะหากมีความจําเปiนต8องเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ๔ ปN เพ่ือประโยชนแก#ประชาชน ก็สามารถทําได8 เพียงแต#ต8องปฏิบัติให8เปiนไป
ตามข้ันตอนท่ีระบุไว8ในระเบียบฯ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข8อง เพราะเนื่องจากว#าจาก
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ปKญหาความต8องการของประชาคมหมู#บ8านในปKจจุบันท่ีสะท8อนออกมาเปiนโครงการต#างๆ ท่ี
บรรจุไว8ในร#างแผนฯ ซ่ึงได8จัดทําล#วงหน8ากว#า ๑-๔ ปN อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีเหตุ
มาจากอาจมีปKญหาความสําคัญท่ีเร#งด#วนกว#า หรือปKญหาเดิมได8รับการแก8ไขไปแล8ว จึงต8อง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนฯ เพ่ือให8สอดคล8องกับการใช8งบประมาณไปดําเนินการให8
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการท่ีต8องดําเนินการ 

รองประธาน รับทราบ 
นายบุญสืบ  ดิษฐทองคํา 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 

ในการประชุมประชาคมหมู#บ8าน ขอให8แจ8งสมาชิกในหมู#บ8าน ได8รับทราบด8วย ผมมาจาก
การเลือกต้ังของชาวบ8าน ไม#รู8เลยว#ามีการประชุมประชาคมทําแผน 

นายสุพชัย  ย้ิมละมัย 
ผู4ช�วยนักวิเคราะห�ฯ 

เจ8าหน8าท่ีผู8รับผิดชอบได8แจ8งเปiนหนังสือเรื่องกําหนดวันประชุมประชาคมหมู#บ8าน แล8ว ใน
การประชุมสภาฯ ประจําเดือน แต#ท#านไม#ได8มาประชุม รวมท้ังได8มีการประชาสัมพันธ เสียง
ไร8สายของ อบต.ให8ได8รับทราบ ประมาณ ๒ สัปดาห แต#การแจ8งรายบุคคลนั้น ไม#ได8แจ8ง 

ประธาน ในครั้งต#อไปขอให8เจ8าหน8าท่ีผู8รับผิดชอบช#วยแจ8ง สมาชิกฯ โดยตรง อีกทางหนึ่งเพราะบาง
หมู#บ8าน เสียงไร8สายอาจเสียไม#ได8ยิน จึงไม#รู8ข#าวสารต#างๆ  

นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 

ท่ีสาธารณะ หมู# ๑๒ จะเข8าไปดําเนินการชัดเจนแล8วใช#หรือไม# เห็นบรรจุโครงการต#างๆ ไว8
ในแผนพัฒนาสี่ปN 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ในเรื่องการขอใช8ท่ีเลี้ยงสัตวทุ#งเคล็ดสาธารณประโยชน จํานวน ๖๐ ไร# เพ่ือก#อสร8างอาคาร
สํานักงานและอาคารประกอบ นั้น ขณะนี้ เรื่องอยู#ระหว#างการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯจังหวัด มีประเด็นให8องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ มาจัดทํารายละเอียด
เพ่ิมเติมคือ เรื่อง การกําหนดแผนงานและงบประมาณในการดําเนินการว#าแต#ละปNจะ
ดําเนินการอย#างไร เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา จึงต8องบรรจุโครงการไว8ใน
แผนพัฒนาสี่ปN อาทิ ปรับพ้ืนท่ี การก#อสร8างระบบสาธารณูปโภค เช#น ไฟฟHา ประปา และ
การก#อสร8างปรับปรุงถนนเข8าสู#พ้ืนท่ี เปiนต8น 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน มีท#านใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม# หากไม#มี ขอมติท่ีประชุมว#าเห็นชอบร#างแผนพัฒนา

องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสี่ปN (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รายละเอียดตามร#างแผนฯ 
ท่ีเสนอหรือไม# 

 ๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ   
สามป% พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามท่ีองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได8จัดทําข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย
ประจําปN ๒๕๖๐ โดยได8อาศัยแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปN พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ือเปiนกรอบในการจัดทําข8อบัญญัติฯ นั้น เนื่องจากมีโครงการบาง



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน8า ๙ 

 

โครงการท่ีมีความจําเปiนต8องดําเนินการ แต#ไม#ได8บรรจุอยู#ในแผนพัฒนาองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ประกอบกับบางหน#วยงานมีความจําเปiนต8องเพ่ิมเติมแผนฯ เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน8าท่ีของหน#วยงานนั้น อีกท้ังบางโครงการผู8บริหารองคการ
บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ พิจารณาแล8วเล็งเห็นว#ามีความจําเปiนต8องเพ่ิมเติมแผน เพ่ือ
บําบัดความเดือดร8อนและแก8ไขปKญหาให8กับประชาชน จึงมีความจําเปiนต8องจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปN พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี ๑ รายละเอียดปรากฏตามร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปN 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ซ่ึงได8นําเสนอท่ีประชุมได8พิจารณา 

 ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๔ การแก4ไข การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 

ข4อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท8องถ่ิน ให8ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท8องถ่ิน จัดทําร#างแผนพัฒนาสามปNท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร8อมเหตุผลและความจําเปiนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปN ท่ีเ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู8บริหารท8องถ่ิน 

(๓) ผู8บริหารท8องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปNท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช8แผนพัฒนาสามปNท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สําหรับองคการบริหารส#วนตําบลให8ผู8บริหารท8องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปNท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให8ความเห็นชอบก#อนแล8ว
ผู8บริหารท8องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช8ต#อไป 

  
นางสาวกุลศิริ  เกสรมาลา 
ผอ.กองส�งเสริมการเกษตร 

เนื่องจากลักษณะการใช8งานในภารกิจของกองส#งเสริมการเกษตร ต8องมีการบรรทุกวัสดุ 
สิ่งของ อุปกรณ เครื่องใช8 เก่ียวกับการเกษตร รวมท้ังการนําผลผลิตจากแปลงเกษตร ไปส#ง
จําหน#ายท่ีศูนยจําหน#ายผลิตภัณฑฯ หมู#ท่ี ๑๔ ดังนั้นจึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือให8
เหมาะสมสอดคล8องกับการใช8งาน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให8เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสาม
ปN     (ปN ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามรายการท่ีเสนอ 

 ๕.๔ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�าย ตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๐ 

 

นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด8วยสํานักงานปลัด กองช#าง และกองส#งเสริมการเกษตร ได8เสนอเรื่องผ#านนายกองคการ
บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให8เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ#ายหมวดค#าครุภัณฑ 
และหมวดค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร8าง ตามรายการ ดังนี้ 

 สํานักงานปลัด 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายกรณีมีการแก4ไข

เปลี่ยนแปลง 

เงินเดือนฝrาย
การเมือง 

ค#าตอบแทน
สมาชิกสภา
องคกร
ปกครองส#วน
ท8องถ่ิน 

เพ่ือจ#ายเปiนค#าตอบแทน
ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภาอบต. และ
สมาชิกสภา อบต. 

๓,๑๑๖,๐๔๐ ๕๙๘,๕๔๐ 

 

 

 

 

๕๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๕๔๕,๕๔๐ 

 

 

 

 

โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายรายการ
ใหม# หมวดค#าครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ
ขนาด เอ ๓ ๕๓,๐๐๐ บาท 

ค#าใช8สอย รายจ#าย
เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม#
เข8าลักษณะ
รายจ#ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค#าใช8จ#ายในการจัดทํา
โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

๑,๙๗๒,๐๐๐ ๕๖๑,๕๖๒.๒๐ ๓๒๗,๖๐๐ - ๒๓๓,๙๖๒.๐๐ โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายเพ่ิม       
(กองช�าง)  หมวด ค#าที่ดินและ
สิ่งก#อสร8าง ประเภท ค#างาน
ก#อสร8างอาคารเอนกประสงค ๒ 
ชั้น *ขนาดกว4าง ๑๐ เมตร ยาว 
๑๒ เมตร* (แก4ไขเพ่ิมเติมใน
ระเบียบวาระท่ี ๒ ในการประขุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
รวมงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้น 
๑,๙๒๗,๖๐๐ บาท 

ค#าใช8สอย 

(งานปHองกัน
ภัยฝrายพล
เรือนฯ) 

ค#าบํารุงรักษา
และซ#อมแซม 

เพ่ือจ#ายเปiนค#าบํารุงรักษา
ซ#อมแซมครุภัณฑเพ่ือให8
สามารถใช8งานได8ตามปกติที่มี
วงเงินไม#เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

๒๒๐,๐๐๐ ๔๗,๔๘๐ ๓๓,๐๐๐ - ๑๔,๔๘๐ โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายรายการ
ใหม# (กองช�าง)  หมวด เงิน
อุดหนุน รายการ ค#างานขยาย
เขตไฟฟHา ซอยอํานวยผล หมู#ที่ ๙ 
บ8านขอนทอง  

ค#าครุภัณฑ 

(งานปHองกัน
ภัยฝrายพล
เรือนฯ) 

ครุภัณฑอ่ืน เพ่ือจ#ายเปiนค#าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๐ โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายรายการ
ใหม# (กองช�าง)  หมวด เงิน
อุดหนุน รายการ ค#างานขยาย
เขตไฟฟHา ซอยอํานวยผล หมู#ที่ ๙ 
บ8านขอนทอง งบประมาณหลัง
โอนทั้งสิ้น ๑๓๓,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลด  ๕๑๓,๖๐๐    
                                

กองส�งเสริมการเกษตร 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายกรณีมีการแก4ไข

เปลี่ยนแปลง 

เงินเดือน 

 

 

ค#าที่ดินและ
สิ่งก#อสร8าง 

เงินเดือน
พนักงาน 

 

ค#าถมดิน 

 

เพ่ือจ#ายเปiนเงินเดือนให8กับ
พนักงานส#วนตําบล จํานวน 
๓ อัตรา 

เพ่ือจ#ายในโครงการถมถนน
และเกรดบดอัด ถนนใน

๗๓๕,๖๙๐ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๔๑๙,๐๐๒ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๒๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 

๑๖๙,๐๐๒ 

 

 

๐ 

 

โอนลด ๓ รายการ รวม 
๕๒๓,๐๐๐ บาท เพ่ือไปต้ังจ#าย
รายการใหม# หมวดค#าครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนส#ง  รายการ ค#าจัดซื้อ
รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๑ 

 

 

ค#าใช8สอย 

 

รายจ#าย
เพ่ือให8ได8มา
ซึ่งบริการ 

แปลงสาธิต ฯลฯ 

เพ่ือจ#ายเปiนค#าจ8างเหมา
บริการของกองส#งเสริม
การเกษตร 

 

๒๑๖,๐๐๐ 

 

๒๑๖,๐๐๐ 

 

 

๑๒๓,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

๙๓,๐๐๐ 

 

ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม#ตํ่า
กว#า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ 
ล8อ แบบธรรมดา จํานวนเงิน 
๕๒๓,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลด ๕๒๓,๐๐๐ -    
 

 ข4อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๑ (แก4ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
หมวด ๔ การโอนและแก4ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข4อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค#าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร8างท่ีทําให8
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ#ายเปiนรายการใหม# ให8เปiนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท8องถ่ิน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติให8โอนงบประมาณรายจ#ายค#าครุภัณฑ ตามรายการท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ท#านใดมีข8อเสนอหรือเรื่องอ่ืนใดจะปรึกษาหารือต#อท่ีประชุม ขอเชิญเสนอได8 
นายธงชาติ บุญรอด 
สมาชิก สภา อบต. หมู�ท่ี ๒ 

ขอสอบถามกองช#างเก่ียวกับความคืบหน8าในการขุดเจาะบ#อบาดาลพร8อมติดต้ังหอถัง
ประปา   (งบภัยแล8ง) ว#าดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล8ว 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

ผู8รับจ8างกําลังดําเนินการขุดเจาะอยู# ท่ี หมู# ๖ ซอยหนองชักหวาย ส#วนฐานคอนกรีต 
ดําเนินการแล8วเสร็จ ในหมู#ท่ี ๒,๘,๙,๔ และหมู# ๑๐ โดยผู8รับจ8างจะเริ่มติดต้ังถังประปา ใน
วันจันทร สัปดาหหน8า 

นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก สภา อบต. หมู�ท่ี ๔ 

หมวดสมบูรณ ฝากเรื่องสอบถามต#อนายกฯ เก่ียวกับการติดต้ังกล8องวงจรปMดบริเวณสี่แยก   
หนองตะเภา ซ่ึงนายกฯ รับว#าจะดําเนินการติดต้ังให8 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในปN ๒๕๖๐ ไม#ได8รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ คงต8องดําเนินการเพ่ิมแผนฯ และต้ัง
งบประมาณ เพ่ือติดต้ังในปNงบประมาณ ๒๕๖๐ 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ขอสอบถามกองช#างเรื่องความคืบหน8าการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยฉํ่าชื่น หมู#ท่ี ๑๕  

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

ได8รับทราบว#าจะเข8าดําเนินการในวันจันทรสัปดาหหน8า ท้ังหมู#ท่ี ๔ และ หมู#ท่ี ๑๕ 

รองประธาน การขยายเขตประปาภูมิภาคในพ้ืนท่ีของหมู#ท่ี ๗ ได8ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ8างแล8วหรือยัง 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

จะประสานการประปาภูมิภาคและแจ8งผลให8ทราบต#อไป 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

โครงการก#อสร8างฝายเพ่ือแก8ไขปKญหาน้ําท#วมขังหลังวัดหนองขอน ซ่ึงได8เสนอให8บรรจุเปiน
โครงการระดับตําบล ในการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปN (ปN ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ไม#ทราบว#าบรรจุในแผนฯ ปNใด และฝากให8



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๒ 

 

กองช#างศึกษาความเปiนไปได8และผลกระทบของโครงการ 
ประธาน ในร#างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปN งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม#ได8ต้ัง

งบประมาณไว8 ท้ังนี้ต8องสํารวจออกแบบแก8ไขปKญหาในบริเวณดังกล#าว และพ้ืนท่ีต#อเนื่อง 
เพ่ือแก8ไขปKญหาน้ําท#วมอย#างเปiนระบบ ซ่ึงอาจต8องใช8งบประมาณค#อนข8างสูง ฝากผู8บริหาร
และกองช#าง พิจารณาแหล#งงบประมาณหรือขอรับงบประมาณจากหน#วยงานท่ีเก่ียวข8อง 

ประธาน 
ท่ีประชุม 

มีท#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต#อท่ีประชุมหรือไม# 
ไม#มี 

ประธาน ขอปMดการประชุม และนัดประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือพิจารณา
ร#างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒ และ
วาระท่ี ๓ และให8เลขานุการสภาฯ แจ8งสมาชิกสภาฯ ท่ีไม#ได8มาร#วมประชุมในวันนี้ได8รับ
ทราบเพ่ือเข8าประชุมด8วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 
ลงชื่อ    ผู8จดรายงานการประชุม 

      (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายณรงคเดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๙ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๔ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นางปราณี  พานพ#วง) 
     สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๖ 
  

     ลงชื่อ  
      (นายตรีธวัฒน  สุขศรีปพัฒน) 
           ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 
 


