
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจําป' ๒๕๖๐  

วันจันทร�ที่ ๗ 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 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๒ 
๕ นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๒ 
๖ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๓ 
๗ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๔ 
๘ นายบุญเกล4า ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๔ 
๙ นางสาวกรุณา สร4อยสง สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๕ 

๑๐ นางปวันรัตน รอดพ4น สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๕ 
๑๑ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๖ 
๑๒ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๘ 
๑๓ นายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๙ 
๑๔ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๐ 
๑๕ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๑ 
๑๖ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๑ 
๑๗ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๒ 
๑๘ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๓ 
๑๙ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๔ 
๒๐ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๔ 
๒๑ นายสุดจริต กลิ่นอยู� สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๕ 
๒๒ นางปราณี พานพ�วง สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๖ 
๒๓ นายภมร อยู�เย็น สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๖ 
๒๔ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

ผู2ไม�มาประชุม (ลาการประชุม) 
๑ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑ 
๒ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๓ 
๓ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๗ 
๔ นายกอบชัย บานแย4ม สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๘ 
๕ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๐ 
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๖ นายบุญอ4าย ทรัพยมา สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๒ 
๗ นายพงศธร จันทรศิริ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๓ 

     

ผู2เข2าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

๒ นายวันเพ็ญ เรืองโรจน รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

๓ นายสายัณห ทองประดิษฐ เลขานุการนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
๔ นายจักริน พ�วงดี หัวหน4าสํานักปลัด  
๕ นายทวีศักด์ิ อุดมวิชชากร ผู4อํานวยการกองคลัง 

๖ นายรัชพล เสือสอาด ผู4อํานวยการกองช�าง 
๗ นางสาววิจิตรา  ฉ่ิงเล็ก ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๘ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม  
๙ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผอ.กองส�งเสริมการเกษตร 

๑๐ นางสาวกนกพัชร บ�อน4อย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
๑๑ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
๑๒ นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวชนัญญา กรเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๔ พ.อ.อ.สนธยา บุบผาดา เจ4าพนักงานจัดเก็บรายได4ปฏิบัติงาน 
๑๕ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู4ช�วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๖ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู4ช�วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๗ นางสาวศศิธร  จันทรปลูก ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีธุรการ 
๑๘ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีธุรการ 
๑๙ นางสาวลินดา สินอ�วม ผู4ช�วยเจ4าหน4าท่ีจัดเก็บรายได4 
๒๐ นายปทิว เรืองอร�าม ผู4ใหญ�บ4านหมู�ท่ี ๗ 
๒๑ นายชวลิต จิตรศิลา ผู4ใหญ�บ4านหมู�ท่ี ๑๓ 
๒๒ นายเจริญ ไล4รักษา ผู4ช�วยผู4ใหญ�บ4านหมู�ท่ี ๕ 
๒๓ นายธีรพงศ อินมี สารวัตรกํานัน 
๒๔ นายจําลอง ใจเดช ผู4ช�วยผู4ใหญ�บ4านหมู�ท่ี ๘ 
๒๕ นายบุญรอด ดวงเพชร กรรมการหมู�บ4าน หมู�.... 
๒๖ นายคมสัน เต�าทรงงาม พนักงานจ4างเหมาโครงการแผนท่ีภาษี 
๒๗ นายสมโชค เต�าทรงงาม คนงานท่ัวไป (ช�วยงานโครงการแผนท่ีภาษี) 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร4อม ประธานสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ได4กล�าวเปJดการประชุมสภาองคการ

บริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปK ๒๕๖๐   
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ2งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานกรณีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟมีมติไม�รับ

หลักการแห�งร�างข2อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธาน ตามท่ีสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟมีมติไม�รับหลักการแห�งร�างข4อบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้ผมได4รายงานมติดังกล�าวพร4อมรายชื่อ
กรรมการฝMายสภาฯ จํานวน ๓ คน ให4อําเภอหัวหินทราบแล4ว เม่ือช�วงเช4าวันนี้ และฝMาย
นายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ก็ได4เสนอชื่อกรรมการ จํานวน ๓ คน ให4
นายอําเภอหัวหินได4รับทราบ ในช�วงเช4าวันนี้แล4วเช�นกัน โดยเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.
กรรมการท้ัง ๖ คน จะร�วมประชุมหารือกันท่ีสํานักงานท4องถ่ินอําเภอหัวหิน เพ่ือเสนอชื่อ
ประธานกรรมการหาข4อยุติ และเสนอนายอําเภอหัวหินแต�งต้ังเพ่ือปฏิบัติหน4าท่ี ตามระเบียบ
กฎหมายกําหนดต�อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปK ๒๕๖๐ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ท่ีประชุม ให4การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปK ๒๕๖๐ วันท่ี ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู2ถาม 

- ไม�มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท2องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล2วเสร็จ 

- ไม�มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต 

 (๑) โครงการก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กช�วงรอยต�อ หมู� ๕ เชื่อมกับ ต.ไร�ใหม�
พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
ผู�เสนอญัตติ  นายกองค*การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

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

มอบหมายปลัดองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 
เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในญัตติท่ี ๕.๓ ได4มีมติเห็นชอบให4เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
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องคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟสามปK (ปK ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) (ครั้งท่ี ๑) นั้น เนื่องจาก
โครงการก�อสร4างดังกล�าว มีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวระหว�างองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
และองคการบริหารส�วนตําบลไร�ใหม�พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี กรณีดังกล�าวต4องได4รับความ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารส�วนตําบลท้ัง ๒ แห�งก�อนการดําเนินการ ซ่ึงเปRนไปตาม
มาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ [แก4ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒] ท้ังนี้สภาองคการบริหารส�วนตําบลไร�ใหม�พัฒนา ได4ให4
ความเห็นชอบให4องคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ก�อสร4างโครงการดังกล�าวแล4ว  

 ข2อกฎหมาย 
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ [แก2ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒] 
 มาตรา ๗๓ องคการบริหารส�วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารส�วน
ตําบล หรือร�วมกับสภาตําบล องคการบริหารส�วนตําบล องคการบริหารส�วนจังหวัด หรือ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท4องถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการร�วมกันได4 ท้ังนี้ เม่ือได4รับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารส�วนตําบล องคการบริหารส�วนจังหวัด หรือหน�วยการ
บริหารราชการส�วนท4องถ่ินท่ีเก่ียวข4อง และกิจการนั้นเปRนกิจการท่ีจําเปRนต4องทําและเปRนการ
เก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยู�ในอํานาจหน4าท่ีของตน 

ประธาน ขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบให4องคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ดําเนินโครงการก�อสร4าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กช�วงรอยต�อ หมู� ๕ เชื่อมกับ ต.ไร�ใหม�พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
หรือไม� 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให4องคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ดําเนินโครงการก�อสร4าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กช�วงรอยต�อ หมู� ๕ เชื่อมกับ ต.ไร�ใหม�พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

 ๕.๒ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�าย ตามข2อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ผู2เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายผู4อํานวยการกองส�งเสริมการเกษตร ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา  
ผอ.กองส�งเสริมการเกษตร 

ด4วยกองส�งเสริมการเกษตร ได4เสนอเรื่องผ�านนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เพ่ือให4เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ ตามรายการ ดังนี้ 
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หมวด
รายจ�าย 

ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
กรณีมีการแก2ไขเปลี่ยนแปลง 

ค�าครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เพื่อจ�ายเปRนค�าจัดซ้ือ
เคร่ืองตัดแต�งกิ่งไม4 ขนาด 
๒๙.๕ น้ิว จํานวน ๑ 
เคร่ือง 

๑๗,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ 

 

 

๑๗,๖๐๐ 

 

- 

 

๐ 

 

 

 

รวมโอนลด ๑๗,๖๐๐ -   

ค�าครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บ4านงานครัว 

เพื่อจ�ายเปRนค�าจัดซ้ือ
เคร่ืองตัดแต�งกิ่งไม4 
ขนาด ๒๒ น้ิว จํานวน 
๑ เคร่ือง (คุณลักษณะ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ เดือน 
มีนาคม ๒๕๖๐ ของ
สํานักงบประมาณ) 

๐ ๐ ๑๐,๒๐๐ 

 

+ ๑๐,๒๐๐ 

 

เพื่อให4การจัดซ้ือถกูต4องตาม
ประเภทครุภัณฑ 

ค�าใช4สอย 

 

รายจ�าย
เพื่อให4ได4มา
ซ่ึงบริการ 

เพื่อจ�ายเปRนค�าจ4างเหมา
บริการของกองส�งเสริม
การเกษตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗,๔๐๐ + ๒๗,๔๐๐ เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไว4ไม�
เพียงพอแก�การใช4จ�าย 

รวมโอนเพ่ิม ๑๗,๖๐๐ +   
                                

 

 ข2อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๑ (แก2ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
หมวด ๔ การโอนและแก2ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข2อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค�าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก�อสร4างท่ีทําให4
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปRนรายการใหม� ให4เปRนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท4องถ่ิน 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ฝากกองส�งเสริมการเกษตร เก่ียวกับการหาแนวทางข4อมูลทางวิชาการเพ่ือแก4ไขปXญหา
ราคาสับปะรดตกตํ่า หรือการหาพืชอ่ืนเพ่ือปลูกเสริม/ทดแทนในพ้ืนท่ี และต4องการให4
ผลงานของกองส�งเสริมการเกษตร มีเพ่ิมมากข้ึนกว�านี้ 

ประธาน มีท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม� ถ4าไม�มี ขอมติท่ีประชุมว�าอนุมัติให4โอนงบประมาณของ
กองส�งเสริมการเกษตร ตามรายการท่ีเสนอหรือไม� 

ท่ีประชุม มีมติเสียงข4างมากอนุมัติให4โอนงบประมาณรายจ�ายค�าครุภัณฑ ตามรายการท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
 
 

 

ญัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย$สิน ขององค$การบริหารส'วนตําบลหิน
เหล็กไฟ (บรรยายโดย นายจักริน  พ'วงดี หัวหน�าสํานักปลัด) 
เป-นลักษณะการนําเสนอในรูปแบบ power point และเอกสารประกอบเพ่ือสร�างความรู�
ความ เข4 า ใจ  ในการจั ด ทํ าแผน ท่ีภา ษีและทะ เ บียนทรั พย สิ น  ซ่ึ ง เปR น ไปตาม
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กระทรวงมหาดไทยว�าด4วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงระเบียบดังกล�าวได4กําหนดให4องคกรปกครองส�วนท4องถ่ินจัดทํา
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินภายใน ๑๘๐ วัน นับต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ซ่ึง
สอดคล4องกับอํานาจหน4าท่ีขององคกรปกครองส�วนท4องถ่ินทุกแห�ง สําหรับกรณีองคการ
บริหารส�วนตําบล เปRนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ [แก4ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] มาตรา ๘๘ วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติไว4ว�า 
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืนๆ ขององคการบริหารส�วน
ตําบลให4องคการบริหารส�วนตําบลต4องปฏิ บั ติด4วยก็ได4  จึง เปRน ท่ีมาของการออก
กระทรวงมหาดไทยว�าด4วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให4องคการบริหารส�วนตําบลทุกแห�งดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ท้ังนี้ความเปRนมาของแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดทํา
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เริ่มเม่ือปK ๒๕๒๐ โดยกระทรวงมหาดไทย ได4สั่งการให4
เทศบาลดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือใช4เปRนเครื่องมือในการ
จัดเก็บรายได4 การติดตามเร�งรัดภาษี แต�แนวทางการปฏิบัติในขณะนั้นยังไม�มีความชัดเจน
และเทศบาลแต�ละแห�งก็ยังมีความแตกต�างกันในหลายด4าน เช�น วิธีการ พ้ืนท่ี บุคลากร 
งบประมาณ ฯลฯ จึงทําให4การดําเนินการไม�ประสบผลสําเร็จเท�าท่ีควร ในปK ๒๕๒๕ – 
๒๕๒๙ แผนท่ีแม�บทกระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ๓) ได4กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
สนับสนุนให4องคกรปกครองส�วนท4องถ่ินนําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใช4
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการคลัง และต�อมากระทรวงมหาดไทย ได4ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด4วยการจัดทํา การปรับข4อมูล การใช4 และการเก็บรักษาแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้ึน เพ่ือให4เทศบาลและ
เมืองพัทยาถือเปRนแนวทางปฏิบัติ และในปK ๒๕๔๒ ได4ขยายผล การดําเนินการไปยัง
องคการบริหารส�วนตําบล จํานวน ๑๖๑ แห�ง และได4พัฒนาปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงานการจัดทําแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสินให4มีความชัดเจนและสะดวกต�อ
นําไปใช4ในการดําเนินการมากยิ่งข้ึน จึงเปRนท่ีมาของการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด4วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส�วนท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และให4
องคกรปกครองส�วนท4องถ่ินนําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินไปใช4 เปRนข4อมูลในการ
จัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร�งรัดจัดเก็บภาษีให4ครบถ4วน ถูกต4อง และ เปRนธรรม
ต�อเจ4าของทรัพยสินอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปRนฐานข4อมูลและเครื่องมือในการ
วางแผนพัฒนาตําบลด4านต�างๆ ท้ังระยะสั้นและระยะยาวได4อย�างมีประสิทธิภาพ เช�น  

๑. ใช4ในการวางแผนด4านการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานต�างๆ เช�น ถนน ไฟฟ[า ประปา 
๒. ใช4ในการวางแผนด4านการพัฒนาชุมชน เช�น ผู4ด4อยโอกาส ผู4พิการ  
๓. ใช4ในการวางแผนด4านการวางผังเมือง 
๔. ใช4ในการวางแผนป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือช�วยเหลือผู4ประสบภัย 
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๕. ใช4ในการวางแผนด4านการสาธารณสุข 
๖. ใช4ในการวางแผนบริหารการขออนุญาตก�อสร4างอาคาร 
๗. เปRนเครื่องมือในการตรวจสอบเรื่องร4องเรียนต�างๆ เช�น การบุกรุกท่ี,ทางสาธารณะ 

เปRนต4น  
ท้ังนี้ ในหลายภารกิจขององคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ได4มีการประยุกต

นําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไปใช4ในการปฏิบัติงาน เช�น 
- การตรวจสอบแนวถนนสาธารณะ บริเวณท่ีเลี้ยงสัตวทุ�งเคล็ดสาธารณประโยชน 

หมู�ท่ี ๑๒ 
- การกําหนดจุดต้ังหอถังประปาหมู�บ4าน และแนววางท�อประปาหมู�บ4าน/ประปา

ภูมิภาค เพ่ือเปRนข4อมูลในการพิจารณาว�าจะสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภคหรือไม� เพราะเหตุ
ใด 

- การตรวจสอบกรณีร4องเรียน/กล�าวหา ว�ามีการบุกรุกท่ี,ทางสาธารณะ 
ในขณะเดียวกันสํานักงานปลัด ยังได4จัดอบรมให4ความรู4เบ้ืองต4นกับทุกส�วนราชการ

เพ่ือนําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไปต�อยอดและประยุกตใช4กับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของแต�ละส�วนราชการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ ข�อบัญญัติ องค$การบริหารส'วนตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การบริหารกิจการประปา

หมู'บ�าน พ.ศ. ๒๕๔๘ (บรรยายโดย นางสาวชนัญญา กรเพ็ชร นักวิชาการคลัง) 
นางสาวชนัญญา  กรเพ็ขร 
นักวิชาการคลัง 

ด�วยองค$การบริหารส'วนตําบลหินเหล็กไฟ ได�ออกข�อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาหมู'บ�าน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีสาระสําคัญคือ ให4มีคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
หมู�บ4าน จํานวนไม�น4อยกว�า ๓ คน แต�ไม�เกิน ๑๕ คน ซ่ึงมาจากการเลือกของสมาชิกผู4ใช4น้ํา
ภายในหมู�บ4าน มีอํานาจหน4าท่ี ตามข4อ ๑๒ ดังนี้ 

(๑) บริหารกิจการประปาหมู�บ4านให4เปRนไปตามข4อบัญญัตินี้ 
(๒) ปรับปรุง พัฒนาระบบประปาหมู�บ4านให4เกิดความก4าวหน4าและสามารถบริการ

ประชาชนได4อย�างท่ัวถึงตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
(๓) ออกระเบียบ ข4อบังคับ เพ่ือใช4ในการบริหารกิจการประปาหมู�บ4าน โดยผ�านความ

เห็นชอบจากสมาชิก 
(๔) พิจารณาอนุมัติหรือไม�อนุมัติเม่ือมีผู4ขอรับบริการใช4น้ําประปาของหมู�บ4าน 
(๕) พิจารณาการงดจ�ายน้ําประปาให4แก�สมาชิกผู4ฝMาฝ\นไม�ปฏิบัติตามข4อบัญญัตินี้ฯ 
(๖) จัดหรือเรียกประชุมตามท่ีกําหนดไว4 
(๗) พิจารณาอนุมัติการจ4างและเลิกจ4างลูกจ4างประจํากิจการประปา รวมท้ังควบคุม 

ดูแลการทํางานของลูกจ4าง 
(๘) พิจารณาอนุมัติค�าใช4จ�ายต�างๆ ในการบริหารกิจการประปาหมู�บ4านได4ตามความ

จําเปRน และจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ�ายทางการเงินไว4เปRนหลักฐาน 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน4า ๘ 

 

(๙) จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ�ายในการบริหารกิจการประปาหมู�บ4านให4เปRนปXจจุบันอยู�
เสมอ 

(๑๐) จัดทํารายงานการบริหารกิจการประปาหมู�บ4าน เพ่ือชี้แจงต�อท่ีประชุมสามัญ
ประจําปKสมาชิกและองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

(๑๑) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารส�วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ในกรณีท่ีงบประมาณไม�เพียงพอต�อการบริหารกิจการประปาหมู�บ4าน 

ท้ังนี้กองคลัง ได4จัดทํารูปแบบการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ�าย อย�างง�าย เพ่ือเปRนแนว
ทางการจัดทํารายรับ-รายจ�าย ของประปาหมู�บ4าน ซ่ึงการจัดทําบัญชี  ขอให4มีหลักฐาน
ประกอบรายรับ-รายจ�ายแต�ละรายการไว4ด4วย  

นางจิราพร   รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอความร�วมมือจากทุกหมู�บ�านในการจัดส�งรายชื่อ ผู�ใช�น้ํา บัญชีรายรับ-รายจ�าย ให�กับ
องค*การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปAด�วย มิฉะนั้นองค*การ
บริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ อาจไม�พิจารณาคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับระบบประปาของหมู�บ�านนั้น 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 6.๓ ข้ันตอน/วิธีการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป;าย และภาษีบํารุงท�องท่ี 

(บรรยายโดย พ.อ.อ.สนธยา  บุบผาดา เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�) 
พ.อ.อ.สนธยา บุบผาดา 
เจ2าพนักงานจัดเก็บรายได2 

งานจัดเก็บรายได� ขอสรุปข้ันตอน/วิธีการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปEาย และ
ภาษีบํารุงท�องท่ี ชององค*การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ให�ท่ีประชุมได�รับทราบ เพ่ือ
สร�างความเข�าใจ และเป-นข�อมูลเบ้ืองต�นในการสร�างความรู�ความเช�าใจกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได�แจกจ�ายต�อท่ีประชุม  

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต�อท่ีประชุมหรือไม� 
ท่ีประชุม ไม�มี 
ประธาน หากไม�มีท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดขอปJดประชุม 
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ    ผู4จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นางจิราพร  รอดภัย) 
เลขานุการสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายณรงคเดช  อินมี) 
สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๙ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายสายชล  บุบผา) 
สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๔ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน4า ๙ 

 

 
 
 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

   

ลงชื่อ  
 (นายตรีธวัฒน  สุขศรีปพัฒน) 
ประธานสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


