
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๓ ประจําป& ๒๕๖๐  

วันศุกร�ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

ผู2มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด�านกลาง รองประธานสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
๓ นายธนวัฒน จั่นปาน สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑ 
๔ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑ 
๕ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๒ 
๖ นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๒ 
๗ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๓ 
๘ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๓ 
๙ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๔ 

๑๐ นายบุญเกล8า ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๔ 
๑๑ นางสาวกรุณา สร8อยสง สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๕ 
๑๒ นางปวันรัตน รอดพ8น สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๕ 
๑๓ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๖ 
๑๔ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๘ 
๑๕ นายกอบชัย บานแย8ม สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๘ 
๑๖ นายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๙ 
๑๗ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๐ 
๑๘ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๐ 
๑๙ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๑ 
๒๐ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๑ 
๒๑ นายบุญอ8าย ทรัพยมา สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๒ 
๒๒ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๓ 
๒๓ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๔ 
๒๔ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๔ 
๒๕ นายสุดจริต กลิ่นอยู� สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๕ 
๒๖ นายภมร อยู�เย็น สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๖ 
๒๗ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
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ผู2ไม�มาประชุม (ลาการประชุม) 

๑ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๒ 
๒ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๗ 
๓ นายพงศธร จันทรศิริ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๓ 
๔ นางปราณี พานพ�วง สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๖ 
๕    

     

ผู2เข2าร�วมประชุม 
 ๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

๒ นายแก�นนคร ขุนสงคราม รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

๓ นายจักริน พ�วงดี หัวหน8าสํานักปลัด  
๔ นายรัชพล เสือสอาด ผู8อํานวยการกองช�าง 
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 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
๑๑ นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๑๒ นางสาวชนัญญา กรเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา นิติกรชํานาญการ 
๑๔ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู8ช�วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๕ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู8ช�วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๖ นางสาวศศิธร  จันทรปลูก ผู8ช�วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 
๑๗ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู8ช�วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร8อม ประธานสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ได8กล�าวเปJดการประชุมสภาองคการ

บริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓ ประจําปK ๒๕๖๐   
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ2งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แจ�งคําส่ังอําเภอหัวหิน ท่ี ๒๑๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต"งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาหาข�อยุติความขัดแย�ง 
ประธาน ตามท่ีสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟมีมติไม�รับหลักการแห�งร�างข8อบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได8รายงานมติดังกล�าวพร8อมท้ังกรรมการฝMาย  
สภาฯ จํานวน ๓ คน ไปให8นายอําเภอหัวหินทราบนั้น และฝMายนายกองคการบริหารส�วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ก็ได8เสนอชื่อกรรมการ จํานวน ๓ คน ให8นายอําเภอหัวหินได8รับทราบ 
โดยกรรมการท้ัง ๖ คน ได8ประชุมพิจารณาเลือกผู8ทําหน8าท่ีประธาน คือ นายสมเจตร  
เจริญทรง  ปลัดอําเภอหัวหน8ากลุ�มงานบริหารงานปกครองอําเภอหัวหิน (ปลัดอาวุโส)  
และอําเภอหัวหิน ได8มีคําสั่ง ท่ี ๒๑๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต�งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาหาข%อยุติความขัดแย%งฯ   กําหนดประชุมในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปK ๒๕๖๐ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ท่ีประชุม ไม�มีการแก8ไขรายงานการประชุม โดยให8การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 

๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๖๐ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู2ถาม 

- ไม�มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท2องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล2วเสร็จ 

- ไม�มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบแก2ไขข2อความในรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (แก8ไขข8อความ/ถ8อยคําประกอบการโอน
งบประมาณ) 
ผู�เสนอญัตติ  นายกองค)การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

ประธาน ขอเชิญนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟเสนอและชี้แจงรายละเอียดต�อท่ีประชุม 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย ข8อความท่ีขอแก8ไขในรายงานการประชุมวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปรากฏในญัตติท่ี ๕.๕ 
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ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข8อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปKงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้  

๑. หน8า ๒๑ (สํานักงานปลัด) หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง  รายการ ค�าใช8จ�ายใน
โครงการปรับปรุงซ�อมแซมห8องน้ํ า  งบประมาณอนุมั ติ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก�อนโอน ๓๙๗,๕๐๐ บาท โอนลด จํานวน ๑๐,๑๐๐ บาท 
คงเหลืองบประมาณ หลังโอน ๓๘๗,๔๐๐ บาท เพ่ือโอนไปต้ังจ�ายเปRนรายการ
ใหม� ค�าครุภัณฑสํานักงาน รายการ จัดซ้ือโตTะทํางานพร8อมเก8าอ้ี จํานวน ๒ ชุด 
สําหรับฝMายนโยบายและแผน และฝMายบริหารงานท่ัวไป 
แก2ไขเปBน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง  รายการ ค�าใช8จ�ายในโครงการปรับปรุงซ�อมแซม
ห8องน้ํา งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก�อนโอน 
๓๙๗,๕๐๐ บาท โอนลด จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ หลังโอน 
๓๗๕,๕๐๐ บาท เพ่ือโอนไปต้ังจ�ายเปRนรายการใหม� ค�าครุภัณฑสํานักงาน รายการ 
จัดซ้ือโตTะทํางานพร8อมเก8าอ้ี จํานวน ๒ ชุด สําหรับฝMายนโยบายและแผน และฝMาย
บริหารงานท่ัวไป  
เหตุผล เนื่องจากโอนจํานวนเงินจัดซ้ือผิดพลาด  

๒. หน8า ๒๕ (กองการศึกษาฯ)  
ข2อความใหม� ภายในวงเงิน รวม ๑๓๓,๔๐๐ บาท 
๒.๑) หมวด ค�าใช8สอย รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ รายการ ค�าจ8างเหมาบริการ
อ่ืนๆ งบประมาณอนุมัติ ๔๓๓,๐๐๐ บาท งบประมาณก�อนโอน ๒๙๐,๙๔๓ บาท 
โอนลด ๘๙,๓๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๒๐๑,๖๔๓ บาท เพ่ือโอนไป
ต้ังจ�ายเพ่ิม หมวดค�าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง รายการ ก�อสร8างอ�างล8างหน8า
แปรงฟVนพร8อมหลังคาให8กับ ศพด.อนุบาลหัวหิน  
๒.๒) หมวด ค�าใช8สอย รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ รายการ ค�าจ8างเหมาบริการ
อ่ืนๆ งบประมาณอนุมัติ ๔๓๓,๐๐๐ บาท งบประมาณก�อนโอน ๒๐๑,๖๔๓ บาท 
โอนลด ๘๔๔,๑๐๐บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๑๕๗,๕๔๓ บาท เพ่ือโอนไป
ต้ังจ�ายเพ่ิม หมวดค�าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง รายการ ก�อสร8างห8องน้ําสําหรับ
เด็กพร8อมหลังคาให8กับ ศพด.อนุบาลหัวหิน 
เหตุผล 
เพ่ือให8เกิดความถูกต8องตามหมวดและประเภทรายจ�าย 
ข2อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แก2ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข2อ ๓๓ วรรคสอง การแก8ถ8อยคําในรายงานการประชุมสภาให8กระทําโดยมติ



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน8า ๕ 

 

ของท่ีประชุมสภาท8องถ่ิน 
ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให8แก8ไขรายงานการประชุมตามข8อความดังกล�าว 
ประธาน เนื่องจากในการประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 

ประจําปK ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมอนุมัติให8โอนงบประมาณ มาต้ัง
จ�ายเปRนรายการใหม� คือ ค�างานเจาะบ�อบาดาลพร8อมติดต้ังหอถังทรงแชมเปญและและ
ขยายเขตไฟฟWา ซ.อํานวยผล ๔ หมู�ท่ี ๙ บ8านขอนทอง จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอแก8ไข
รายการโอนเพ่ือให8ถูกต8องตามประเภทรายจ�าย ดังนี้ 

๑) ค�างานเจาะบ�อบาดาลพร8อมติดต้ังหอถังแชมเปญ ซ.อํานวยผล ๔ จํานวน 
๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๒) ค�าขยายเขตไฟฟWา ซ.อํานวยผล ๔ จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ความรู�เรื่องผลประโยชน5ทับซ�อน 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว�าด2วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(บรรยายโดย นางสาวศุภิสรา  สิงหเสนา นิติกรชํานาญการ) 
(๒) หลักธรรมาภิบาล 
(๓) พระราชบัญญัติข�อมูลข"าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
(บรรยายโดย นางสาวปนัดดา  ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ) 
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการบรรยาย- 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน ในสมัยประชุม สมัยต�อไป จะปรึกษาท่ีประชุม เก่ียวกับการต้ังกรรมการฝMายสภาฯ เพ่ือมา

ทําหน8าท่ีในด8านต�างๆ เช�น ด8านโครงสร8างพ้ืนฐาน ด8านสิ่งแวดล8อม ด8านการศึกษา เปRนต8น 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายบุญเกล2า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๔ 

ในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายงบลงทุน ขอให8ผู8บริหารมีข8อมูลและงบประมาณ สภาพ
พ้ืนท่ี และแบบแปลน มาเสนอต�อท่ีประชุม เพ่ือให8ท่ีประชุมได8พิจารณาถึงสภาพและความ
จําเปRน 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๑๕ 

ขอฝากผู8บริหารให8ส�วนราชการท่ีเก่ียวข8อง นําเสนอแผนท่ี ภาพถ�ายสถานท่ีท่ีจะดําเนินการ
โครงการก�อสร8าง เสนอต�อท่ีประชุมด8วย  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ  

การประชุมคณะผู8บริหารและหัวหน8าส�วนราชการในครั้งท่ีผ�านมา ได8กํากับและเน8นย้ํากอง
ช�าง ให8ดําเนินการตามท่ีสมาชิกได8นําเสนอมาแล8ว รวมท้ังปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานภายในให8เปRนไปตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือให8การปฏิบัติงานเปRนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่ีประชุม รับทราบ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน8า ๖ 

 

  
ประธาน มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต�อท่ีประชุมหรือไม� 
ท่ีประชุม ไม�มี 
ประธาน หากไม�มีท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดขอปJดประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปK พ.ศ.๒๕๖๐ 
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ    ผู8จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (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 
 
 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 


