
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป% ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๒  

วันพฤหัสบดีที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

   

ผู4มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด#านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๔ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๕ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๖ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๗ นายบุญเกล2า ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๘ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๖ 
๙ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๗ 

๑๐ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๑ นายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๙ 
๑๒ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๓ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๔ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๕ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๖ นายบุญอ2าย ทรัพยมา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๑๗ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๑๘ นายพงศธร จันทรศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๑๙ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๐ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๑ นายสุดจริต กลิ่นอยู# สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๒ นางสาวอนุลักษณ ทองโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๓ นายภมร อยู#เย็น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 
๒๔ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
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ผู4ไม�มาประชุม (ลาประขุม) 
๑ นายธนวัฒน จั่นปาน สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑  
๒ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑  
๓ นายชู เรืองดี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๒  
๔ นางสาวกรุณา สร2อยสง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕  
๕ นางปวันรัตน รอดพ2น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕  
๖ นายกอบชัย บานแย2ม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘  
๗ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔  

๘ นางปราณี พานพ#วง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖  

     

ผู4เข4าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายสมพันธ ศรีสุวรรณ รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายจักริน พ#วงดี หัวหน2าสํานักปลัด  
๔ นายทวีศักด์ิ อุดมวิชชากร ผู2อํานวยการกองคลัง 
๕ นายกิตติศักด์ิ เกตุงาม หัวหน2าฝGายก#อสร2าง 
๖ นางสาวกรกนก สุวรรณภักตร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๗ นางสาวรฐา วิเชียรเก้ือ เจ2าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ 
๘ นางสาวสันทนา เปIกทอง เจ2าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๙ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู2ช#วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

๑๐ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู2ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๑ นางดาวพระศุกร ม#วงศรี ผู2ช#วยเจ2าหน2าท่ีธุรการ 

๑๒ นางสาวศศิธร  จันทรปลูก ผู2ช#วยเจ2าหน2าท่ีธุรการ 
๑๓ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู2ช#วยเจ2าหน2าท่ีธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร2อม ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได2กล#าวเปJดการประชุมสภาองคการ

บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปK ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒ ประจําปK พ.ศ.๒๕๕๙  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ4งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม#มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๕๙ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ในระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ญัตติโอนงบประมาณรายจ#าย ตามข2อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย 
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน2า ๑๘ รายการโอนงบประมาณตามโครงการแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน ๓๒๗,๖๐๐ บาท ไปต้ังจ#ายเพ่ิม (กองช#าง) หมวด ค#าท่ีดินและ
สิ่งก#อสร2าง ประเภท ค#างานก#อสร2างอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น 
๑,๙๒๗,๖๐๐ บาท นั้น มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากขนาดอาคาร จากเดิมกว2าง ๑๐ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร เปOน ขนาดกว2าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ดังนั้น ในช#องตารางคําชี้แจง
รายการ กรณีมีการแก2ไขเปลี่ยนแปลง (ช#องขวาสุด) จึงขอให2เพ่ิมเติมข2อความดังนี้  
โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายเพ่ิม (กองช�าง) 
หมวด ค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร2าง  
ประเภท ค#างานก#อสร2างอาคารเอนกประสงค ๒ ชั้น *ขนาดกว4าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร* 
รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น ๑,๙๒๗,๖๐๐ บาท 

 มีท#านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก2ไขรายงานการประชุม ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ อีก
หรือไม# 

ท่ีประชุม ไม#มีผู2 อ่ืนขอแก2ไขรายงานการประชุมอีก โดยท่ีประชุมเห็นชอบเพ่ิมเติมข2อความในรายการ
ประชุมครั้งท่ีแล2ว (วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) ตามท่ีนายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภา อบต.     
หมู#ท่ี ๙ เสนอ และให2การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล2ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู4ถาม 
ประธาน สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล2ว ใน ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู2ถาม ซ่ึงนายนายดํารงค  

ปุยอรุณ สมาชิกสภา อบต.หมู#ท่ี ๑๐ ได2เสนอกระทู2ถามเรื่อง ขอทราบรายชื่อผู2รับถังเก็บน้ํา
ปKงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายชื่อผู2รับถังเก็บน้ํา ปKงบประมาณ ๒๕๕๙ พร2อมท้ังสําเนาทะเบียน
บ2าน ท้ัง ๒ ปKงบประมาณ สืบเนื่องจากมีชาวบ2านมาสอบถามว#าใครบ2างเปOนผู2ได2รับถังเก็บน้ํา แต#
ผู2มาให2ถังเก็บน้ําแจ2งว#าให2เฉพาะผู2ท่ียังไม#ได2รับในปK ๒๕๕๕ แต#ชาวบ2านทราบว#ามีใครบ2างท่ีได2รับ
แล2ว เพราะเห็นมีการให2ทับซ2อนกัน นั้น เนื่องจากเม่ือถึงเวลาประชุม ผู2เสนอกระทู2ถามไม#อยู#ในท่ี
ประชุม ให2ถือว#าผู2เสนอกระทู2ถามได2ถอนกระทู2ถามนั้น ตามระเบียบว#าด2วยข2อบังคับการประชุม
สภาท2องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก2ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข2อ ๙๗ วรรค ๒  

นายดํารงค� ปุยอรุณ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 

หากมีความประสงคจะถามกระทู2ดังกล#าวด2วยวาจาในท่ีประชุมอีกได2หรือไม# 
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ประธาน สามารถสอบถามได2 แต#นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ จะตอบคําถามหรือไม# ข้ึนอยู#
กับนายกฯ 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในการประชุมครั้งท่ีผ#านมา ข2อมูลการจัดสรรถังเก็บน้ํา ในปK ๒๕๕๙ ได2แจ2งให2งานปSองกันฯ 
จัดเตรียมข2อมูลมาแล2ว และในวันนี้เจ2าหน2าท่ีไม#ได2เข2าร#วมประชุมด2วย สามารถติดต#อขอรับ
ข2อมูลได2ท่ีงานปSองกันฯ ส#วนข2อมูลปK ๒๕๕๕ จัดเก็บอยู#ท่ีงานพัสดุ กองคลัง 

นายดํารงค� ปุยอรุณ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธาน 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท4องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล4วเสร็จ 
๔.๑ ร�างข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วาระท่ี ๒ แปรญัตติ 
- ไม#มีผู2เสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได2ยืนตามร#างเดิมไม#มีการแก2ไข 
ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด4วยข4อบังคับการประชุมสภาท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก4ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข4อ ๕๑ ในการพิจารณาร#างข2อบัญญัติวาระท่ีสอง ให2ปรึกษาเรียงตามลําดับข2อเฉพาะท่ีมี
การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก2ไขเท#านั้น เว2นแต#ท่ีประชุมสภาท2องถ่ินจะได2ลงมติ
เปOนอย#างอ่ืน 

 วาระท่ี ๓ เห็นชอบให4ตราเปFนข4อบัญญัติ 
ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด4วยข4อบังคับการประชุมสภาท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก4ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข4อ ๕๒ การพิจารณาร#างข2อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม#มีการอภิปราย เว2นแต#ท่ีประชุมสภา
ท2องถ่ินจะได2ลงมติให2มีการอภิปราย ถ2ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให2ท่ีประชุมสภาท2องถ่ินลงมติเฉพาะข2อท่ีได2ระงับไว2เท#านั้น 
ประธาน ขอมติท่ีประชุมว#าเห็นชอบให2ตราเปOนข2อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ หรือไม# 
ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให2ตราเปOนข2อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๔ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�าย ตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 
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นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด2วยกองคลังและกองช#าง ได2เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให2
เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ#ายหมวดค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร2าง ตามรายการ ดังนี้ 

 กองคลัง 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภทรายจ�าย 
โครงการ
/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายกรณีมีการแก4ไข

เปลี่ยนแปลง 

เงินเดือน 
(ฝGายประจาํ) 

เงินเดือน 
(ฝGายประจาํ) 

เงินเดือน 
(ฝGายประจาํ) 

 

เงินเดือน 
(ฝGายประจาํ) 

ค#าตอบแทน 

 
 

ค#าตอบแทน 

 

เงินเดือนพนักงาน 

 

เงินเพิ่มต#างๆของ
พนักงาน 

ค#าตอบแทนพนักงาน
จ2าง 

 

เงินเพิ่มต#างๆ ของ
พนักงานจ2าง 

ค#าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เงินช#วยเหลือการศึกษา
บุตร 

 ๑,๒๗๔,๕๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๖๙๑,๔๐๐ 

 

 

๑๑๔,๑๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 

๔๙๙,๐๖๒ 

 

๓๘,๗๖๐ 

 

๑๖๐,๐๐๐ 

 

 

๒๘,๗๕๐ 

 

๔๑,๓๑๐ 

 
 

๓๘,๓๖๐ 

๓๐๘,๐๐๐ 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

๓๗,๐๐๐ 

 

 

๘,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๑,๕๐๐ 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 
 

- 

๑๙๑,๐๖๒ 

 

๓,๗๖๐ 

 

๑๒๓,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๗๕๐ 

 

๒๑,๓๑๐ 

 
 

๒๖,๘๖๐ 

โอนลด เพื่อไปต้ังจ#าย
รายการใหม# กองข�าง 

- ค#าก#อสร2างถนน คสล.ซอย
เจริญสดช่ืน หมู#ที่ ๑๐ ยาว 
๑๒๖ เมตร กว2าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร (๕๐๔   
ตร.ม.) เปOนเงิน ๒๙๘,๕๐๐ 
บาท 

- ค#าก#อสร2างถนน คสล.ซอย
พอเพียง หมู#ที ่๑๔ ยาว ๕๔ 
เมตร กว2าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (๒๑๖  ตร.ม.) 
เปOนเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลด ๔๑๙,๕๐๐ -   
 

 
 ข4อกฎหมาย 

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

ข4อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค#าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร2างท่ีทําให2ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ#ายเปOนรายการใหม# ให2เปOนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติให2โอนงบประมาณรายจ#ายค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร2าง ตามรายการท่ีเสนอ 
 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

๕.๒ ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ 
กองช#าง ได2เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือเสนอญัตติบรรจุเข2า
ระเบียบวาระการประชุม กรณีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๘ 
(ราชบุรี) แจ2งเรื่อง การส#งมอบบ#อน้ําบาดาลและอุปกรณท่ีเก่ียวข2อง โครงการพัฒนาแหล#งน้ํา
บาดาลเพ่ือแก2ไขปVญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามหนังสือ 
ท่ี ทส ๐๗๑๘/๒๐๙ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงต้ังอยู#ท่ี หมู#ท่ี ๘ บ2านหนองเสือดํา ตําบล  
หินเหล็กไฟ ประกอบด2วย 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน2า ๖ 

 

๑. บ#อน้ําบาดาล จํานวน ๑ บ#อ 
๒. เครื่องสูบน้ําไฟฟSาแบบจุ#มใต2น้ํา จํานวน ๑ เครื่อง 
๓. ตู2ควบคุมเครื่องสูบน้ําไฟฟSา (Control Box) จํานวน ๑ ชุด 

ประธาน ขอสอบถามสมาชิกสภา อบต.หมู#ท่ี ๘ ว#าบ#อน้ําบาดาลดังกล#าวอยู#บริเวณใด มีประชาชนได2รับ
ประโยชนก่ีครัวเรือน และยังใช2การได2ดีหรือไม# 

นายมานัต  พูนเพ่ิม 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๘ 

ไม#ทราบว#าบ#อบาดาลท่ีสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๘ มาดําเนินการให2อยู#บริเวณใด 

ประธาน สอบถามกองช#างเก่ียวกับโครงการบ#อดาบาล ท่ีต้ังโครงการอยู#จุดใด ซอยใด ประชาชนใช2
ประโยชนก่ีหลังคาเรือน  

ผู4แทนกองช�าง ยังไม#ทราบข2อมูลแน#ชัด 
รองประธาน เห็นควรให2กองช#างไปร#วมตรวจสอบร#วมกับสมาชิกสภา อบต.หมู#ท่ี ๘ เก่ียวกับรายละเอียดท่ีต้ัง

โครงการ จํานวนผู2ใช2น้ํา และสภาพการใช2งาน เพ่ือให2ได2รายละเอียดชัดเจน ก#อนนําข2อมูล
ดังกล#าว เสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต#อไป 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ท#านใดมีข2อเสนอหรือเรื่องอ่ืนใดจะปรึกษาหารือต#อท่ีประชุม ขอเชิญเสนอได2 
นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก สภา อบต. หมู�ท่ี ๔ 

ไฟฟSารายทางแสงสว#างเสียใช2การไม#ได2หลายจุด  เปOนอันตรายต#อการใช2รถใช2ถนนในยามคํ่าคืน 
และเสี่ยงต#อการเกิดภัยอาชญากรรม อยากทราบว#างบประมาณหมดหรือว#ารถกระเช2าไฟฟSา เสีย
หรือไม# 

ประธาน งบประมาณกองช#างได2โอนมาเพ่ิมแล2ว ส#วนรถกระเช2าไฟฟSาสามารถใช2การได2 ฝากกองช#าง
ดําเนินการด2วย 

นายดํารงค� ปุยอรุณ  
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 

มีเรื่องท่ีจะเสนอหรือสอบถามความเห็นต#อท่ีประชุม ดังนี้ 
๑. บ#อบาดาล ซอยมัชวงศ หมู#ท่ี ๑๐ เจ2าของท่ีดินเดิมยินยอมให2 อบต.เข2าไปดําเนินการ

ก#อสร2างและให2ประชาขนเข2าไปใช2ประโยชน แต#ปVจจุบันเจ2าของท่ีดินเสียชีวิต ผู2เปOนเจ2าของท่ีดิน
ปVจจุบันจะรื้อถอน จะมีแนวทางแก2ไขอย#างไร 

๒. การจัดทําแผนฯ ๓ ปK ท่ีปลัด อบต.แจ2งว#า ในปKแรกให2หมู#บ2านละไม#เกิน ๓ โครงการ แต#
เม่ือนําไปจัดทํางบประมาณตามวงเงินท่ีหมู#บ2านได2รับจัดสรร ปรากฏว#าทําครบ ๓ โครงการแล2ว 
แต#วงเงินโควตาของหมู#บ2าน ยังคงเหลือ จะมีแนวทางแก2ไขอย#างไร 

๓. ถนนสาธารณะ หมู#ท่ี ๑๐ ทางไปสวนสัตวมีบางช#วงท่ีเหลือเพียง ๒ เมตร ขอให2 อบต. 
ช#วยตรวจสอบ  

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ  

กรณีตามข2อ ๑ ได2ดําเนินการก#อสร2างเม่ือใด จะได2ตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานท่ีมี  
กรณีตามข2อ ๒ ตัวเลขงบประมาณท่ีปรากฏตามแผนฯ เปOนเพียงตัวเลขประมาณการ ซ่ึงในการ
จัดทํางบประมาณโครงการ ต2องมีการสํารวจประมาณราคา ทําให2ทราบข2อมูลงบประมาณท่ี
ใกล2เคียงความเปOนจริง แต#ท้ังนี้ไม#เปOนปVญหาต#อวงเงินจัดสรรแต#ละหมู#บ2านแต#อย#างใด เพราะ



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน2า ๗ 

 

หากมีโครงการความจําเปOนท่ีต2องแก2ไขปVญหาความเดือดร2อนของประชาชน ทางหมู#บ2าน 
ประชาคม จัดลําดับมา ทาง อบต. ก็นําปVญหาดังกล#าว มาดําเนินการจัดทําแผนฯ เพ่ิมเติม ซ่ึงใน
แต#ละปK อบต.หินเหล็กไฟ ได2มีการจัดทําแผนฯ เพ่ิมเติม ๓ – ๔ ฉบับ 
กรณีตามข2อ ๓ ขอให2แจ2งเขียนคําร2องพร2อมรายละเอียดเพ่ิมเติมมาได2ท่ี อบต. เพ่ือจะได2แจ2งส#วน
ราชการ/เจ2าหน2าท่ีท่ีเก่ียวข2อง ตรวจสอบ 

นายดํารงค� ปุยอรุณ  
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 

บ#อบาดาลดังกล#าว ได2ดําเนินการก#อสร2างต้ังแต#ประมาณสมัยท่ีเริ่มจัดต้ัง อบต. 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

หากเปOนเช#นนั้นคงยากแก#การตรวจสอบเอกสาร ดังนั้นในการยินยอมให2ดําเนินการก#อสร2าง ใน
ท่ีดินเอกชนซ่ึงดําเนินการโดยใช2งบประมาณของทางราชการ เพ่ือใช2ประโยชนสาธารณะ ควร
ต2องให2ผู2ยินยอมยกมอบท่ีดินดังกล#าวให2กับทางราชการ เพ่ือจะได2ไม#เกิดปVญหาในภายหลัง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายอภิชาติ ชูลขันธ� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ไม#ทราบว#าทาง อบต.หินเหล็กไฟจะมีการจัดสรรถังเก็บน้ํา เพ่ิมเติมอีกหรือไม# เนื่องจากมี
ประชาชนต2องการเพ่ิม 

ประธาน ในการจัดซ้ือถังเก็บน้ํา ต2องมีการคํานวณอัตราการใช2น้ําต#อคนต#อวัน ไม#สามารถซ้ือแจกจ#ายได2 
นายเอกชัย  เจิมสุวรรณ� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 

การให2ยืมถังเก็บน้ํา เวลาท่ี อบต.จะเรียกคืน ต2องเรียกคืนจากผู2ใด เพราะเท#าท่ีเห็นภายใน
หมู#บ2าน ถังเก็บน้ําบางส#วน ไปอยู#ใต2ต2นมะขาม / โคนต2นมะพร2าว ไม#ได2มีการใช2ประโยชน (ส#ง
มอบภาพถ#ายให2กับประธาน) 

นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

กรณีถังเก็บน้ําท่ีจัดสรรไปให2กับหมู#บ2านแล2วเกิดการชํารุด ขอให2ทาง อบต. นําเก็บรวมรวมคืนท่ี 
อบต. ด2วย 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอสอบถามสมาชิกฯ ท่ีได2ยืมถังน้ํา (ใบเก#า) ของรถบรรทุกน้ําไป ขอให2นํามาส#งคืนด2วย เพ่ือท่ีจะ
ได2ปรับปรุงเอาไว2ใช2ในราชการ 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕  

มีค#าใช2จ#ายในการดําเนินการเก่ียวกับการจ2างรถเครนเคลื่อนย2าย การซ#อมปะผุ ประมาณ 
๒๐,๐๐๐ กว#าบาท ไม#ทราบว#าจะมีงบประมาณส#วนใดเบิกจ#ายให2ได2หรือไม#  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในการซ#อมแซมปรับปรุงทรัพยสิน อบต.ต2องมีการดําเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ ซ่ึงในกรณี
เช#นนี้ คงไม#อาจเบิกจ#ายได2 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายจักริน  พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ#านมาได2มีการอภิปรายเก่ียวกับการก#อสร2างถนนรอบท่ีดิน
สาธารณประโยชน หมู#ท่ี ๑๒ ว#าการก#อสร2างถนนเปOนไปตามแนวเขตทางสาธารณะหรือไม# นั้น 
ทางสํานักงานปลัด ได2ทําหนังสือแจ2งให2สํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน มา
ดําเนินการแล2ว รอการประสานกําหนดวันสอบเขตทางสาธารณะ จึงขอให2ท่ีประชุมพิจารณา
สมาชิกฯ เข2าร#วมตรวจสอบในวันสอบเขต 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕  

เสนอให2สมาชิกสภาฯ ทุกท#านร#วมกันตรวจสอบ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
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นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

พรุ#งนี้ วันแม#แล2ว ท่ีสํานักงาน อบต.ไม#มีการทําความสะอาด ตัดหญ2า กําจัดวัชพืช หรืออย#างไร 
เพราะในหมู#บ2าน ได2มีการทํากิจกรรมดังกล#าว 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

พนักงานเจ2าหน2าท่ีท่ีมีส#วนเก่ียวข2อง ต2องไปดําเนินการเก่ียวกับการเตรียมพ้ืนท่ีรับเสด็จพระเจ2า
หลานเธอพระองคเจ2าพัชรกิติยาภา ท่ีจะเสด็จมาประทับแรม ณ บ2านรับรองพิเศษกองทัพบก 
สวนสนประดิพัทธ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทรงร#วมแข#งขันหัวหินไตรกีฬา 
๒๐๑๖ ณ สวนน้ําแบล็คเมาทเท#น อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระหว#างวันท่ี ๑๒ – 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เปOนการส#วนพระองค) รวมถึงการจัดเตรียมงานวันแม# ท่ีต2องดําเนินการ
เปOนปกติทุกปKท่ี อบต.หินเหล็กไฟ และขออนุญาตประธานออกจากท่ีประชุม เพ่ือไปตรวจสอบ
ความเรียบร2อยเส2นทางรับเสด็จฯ 

นายณรงค�เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๙  

ฝากเรื่องห2องน้ําด2านข2างหอประชุม ควรมีการซ#อมแซมกbอกน้ํา วาลวปJด-เปJดน้ํา ก#อน เพราะ
ชํารุดเสียหายใช2การไม#ได2 และให2มีการดูแลความสะอาดด2วย 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

งบประมาณค#าปรับปรุงซ#อมแซมห2องน้ําได2ตั้งไว2ในข2อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย ปK ๒๕๖๐ แล2ว 
ในส#วนพ้ืนท่ีรับผิดชอบดูแล ได2กําหนดให2แต#ละส#วนราชการรับผิดชอบดูแลทําความสะอาดพ้ืนท่ี
รวมของ อบต.หินเหล็กไฟ โดยแบ#งเปOนโซนความรับผิดชอบ สําหรับบริเวณห2องประชุม และ
โดยรอบรวมพ้ืนท่ีห2องเก็บของ ห2องน้ําห2องส2วม กองสาธารณสุขฯ เปOนหน#วยรับผิดชอบ
ดําเนินการ แต#อย#างไรก็ดีจะได2เน2นย้ําการปฏิบัติไปยังหน#วยรับผิดชอบทุกโซนให2กํากับดูแล 

นายบุญเกล4า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔  

การท่ีสมาชิกฯ สอบถาม อภิปราย หรือตําหนิติติง การทํางานของประธานและผู2บริหาร แล2วมี
การแสดงอารมณโต2ตอบกลับนั้น ขอให2เข2าใจเจตนาของสมาชิกฯ ด2วยว#าต2องการให2 อบต. เกิด
ความเปOนระเบียบเรียบร2อย สวยงาม รวมท้ังเพ่ือให2การทํางานมีประสิทธิภาพ  

ประธาน สําหรับผมในการทําหน2าท่ีอยู#บนหลักของเหตุผล ไม#เคยแสดงอารมณต#อท่ีประชุม การ
ดําเนินการประชุมในแต#ละเรื่อง ด2วยต2องการให2เกิดข2อยุติท่ีทํางานร#วมกันได2ในแต#ละฝGาย เพ่ือให2
เกิดผลดีในภาพรวมของ อบต.หินเหล็กไฟ 

นายจักริน  พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

สําหรับเรื่องห2องน้ําข2างอาคารหอประชุม สํานักงานปลัดจะรับไปดําเนินการแก2ไขให2เบ้ืองต2น 
เม่ือแก2ไขแล2วขอให2กองสาธารณสุขฯ ดูแลเปOนปกติประจําทุกวันด2วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู�ท่ี ๔ 

อบต.หินเหล็กไฟ ควรจัดให2มีแบบบ2านบริการประชาชนท่ีจะขออนุญาตก#อสร2าง เพ่ือเปOนการลด
ใช2ค#าจ#ายในการจ2างเขียนแบบแปลน 

นายสมพันธ�  ศรีสุวรรณ 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

รับทราบจากกองช#างว#า อบต.หินเหล็กไฟ ได2มีแบบบ2านบริการประชาชนท่ีจะขออนุญาต
ก#อสร2างด2วยเช#นเดียวกัน ซ่ึงกรณีขออนุญาตก#อสร2างอาคาร ได2เคยมีกรณีจะร2องเรียนเรื่อง
ดังกล#าว ปลัดฯ รายงานให2ทราบว#าได2เชิญผู2ขอฯ มาพบเพ่ือรับทราบข2อมูลข2อเท็จจริง ซ่ึงวันนั้น 
ผมและ ผอ.กองช#าง ได2ร#วมพูดคุยกับผู2ขอฯ ปรากฏว#าเปOนการเข2าใจผิด  โดยผู2ขอฯ จะมาขอ
อนุญาตก#อสร2างอาคาร โดยว#าจ2างให2เจ2าหน2าท่ีในกองช#างเขียนแบบแปลนให2 แต#เนื่องจาก
เจ2าหน2าท่ีมีงานมาก จึงยังไม#ได2ดําเนินการให2 ซ่ึงเปOนข2อตกลงกันต#างหาก ไม#เก่ียวข2องกับการขอ
อนุญาตก#อสร2างอาคารแต#อย#างใด ผมได2แจ2งกับ ผอ.กองช#างไปแล2วว#า หากจะมีการรับจ2างเขียน
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แบบแปลน ให2กําหนดระยะเวลากันให2ชัดเจน และเน2นกําชับไปว#า ยังไม#ใช#ข้ันตอนการขอ
อนุญาตก#อสร2างอาคาร ให2กับผู2ท่ีจะขออนุญาตก#อสร2างรายอ่ืนๆ ได2รับทราบด2วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู�ท่ี ๔ 

ฝากส#วนราชการท่ีเก่ียวข2องประชาสัมพันธเก่ียวกับแบบบ2านบริการประชาชน ให2ประชาชน
ท่ัวไปได2รับทราบด2วย 

ประธาน ฝากทางผู2บริหารในเรื่องการแต#งต้ังกรรมการตรวจการจ2าง ในส#วนของผู2แทนหมู#บ2าน ท่ีเคย
แต#งต้ังหมู#บ2าน ละ ๒ คน ซ่ึงหากมีกรรมการการหมู#บ2านร#วมด2วยจะเปOนการดี 

ประธาน 
ท่ีประชุม 

มีท#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต#อท่ีประชุมหรือไม# 
ไม#มี 

ประธาน ขอขอบคุณผู2มาประชุม และเข2าร#วมประชุมทุกท#าน และขอปJดการประชุมสภาองคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปK พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

ลงชื่อ    ผู2จดรายงานการประชุม 
      (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 


