
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําป& ๒๕๕๙ 

วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

   

 รายช่ือผู4เข4าประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด#านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๔ นายธนวัฒน จั่นปาน สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๕ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๖ นายชู เรืองดี สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๗ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๘ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๙ นายบุญเกล6า ต๊ังถาวรการ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๔ 

๑๐ นางสาวกรุณา สร6อยสง สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๑ นางเฉลียว รอดพ6น สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๒ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๖ 
๑๓ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๔ นายกอบชัย บานแย6ม สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๕ นายณรงคเดช อินมี สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๙ 
๑๖ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๗ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๘ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๙ นายบุญอ6าย ทรัพยมา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๒๐ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๒๑ นายพงศธร จันรศิริ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๒ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๓ นางสาวอนุลักษณ ทองโสภา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๔ นายสุดจริต กลิ่นอยู# สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๕ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 

    
    



๒ 

รายช่ือผู4ไม�มาประชุม (ลาการประชุม) 
๑ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๒ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๗  
๓ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๔ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๕ นายสายชล บุบผา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๖ นางปราณี พานพ#วง สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 

๗ นายภมร อยู#เย็น สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 

 

รายช่ือผู4เข4าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายสมพันธ ศรีสุวรรณ รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายจรูญ แจ#มวัฏกูล รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๔ นายจักริน พ#วงดี หัวหน6าสํานักปลัด  
๕ นายทวีศักด์ิ อุดมวิชชากร ผู6อํานวยการกองคลัง  
๖ นายรัชพล เสือสอาด ผู6อํานวยการกองช#าง 
๗ นางสาววิจิตรา ฉ่ิงเล็ก ผู6อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๘ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผู6อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม 
๙ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู6อํานวยการกองส#งเสริมการเกษตร 

๑๐ นางสาวกนกพัชร บ#อน6อย นักพัฒนาชุมชน  
๑๑ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๒ นางพิรวรรณ ไพบูลยอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๓ นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ นักทรัพยากรบุคคล 
๑๔ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู6ช#วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๕ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู6ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๖ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู6ช#วยเจ6าพนักงานธุรการ 
๑๗ นางดาวพระศุกร ม#วงศรี ผู6ช#วยเจ6าพนักงานธุรการ 

๑๘ นางสาวศศิธร จันทรปลูก ผู6ช#วยเจ6าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร6อม ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ กล#าวเปGดการประชุมสภาองคการ

บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปH ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ4งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ� เรื่อง ประกาศเขตการให4ความช�วยเหลือ
ผู4ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ� และอําเภอ    
หัวหิน  (ภัยแล4ง) ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
สําหรับโครงการปIญหาความเดือดร6อนอันเก่ียวกับน้ําอุปโภคบริโภค หรือน้ําเพ่ือ
การเกษตร อยู#ระหว#างการสํารวจ และประมาณราคา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปH ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม ไม#มีผู6ใดขอแก6ไขรายงานการประชุม โดยให6การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล6ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู4ถาม 

- ไม#มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท4องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล4วเสร็จ 
- ไม#มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ

สามป& พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารร�างแผนฯ) 
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟชี้แจงรายละเอียดต#อท่ีประชุม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามท่ีองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟได6แจ6งให6ทุกหมู#บ6านจัดประชุมประชาคม
หมู#บ6าน เพ่ือสํารวจปIญหาความเดือดร6อนของประชาชน โดยท่ีประชุมประชาคม
หมู#บ6านทุกหมู#บ6าน ได6ดําเนินการจัดทําและเสนอโครงการ ปIญหาความต6องการใน
การพัฒนาหมู#บ6าน ให6กับองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือรวบรวมและ
จัดทําเปKนร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๖๐-
๒๕๖๒) และอีกส#วนหนึ่งเปKนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมขององคการ
บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ซ่ึงดําเนินการโดยส#วนราชการขององคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟนั้น บัดนี้การจัดทําร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบล    
หินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ได6ดําเนินการแล6วเสร็จ เปKนไปตามข้ันตอนและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข6องแล6ว 

  
 



๔ 

ข4อกฎหมาย 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๓  

ข4อ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามปH ให6ดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน
การดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินร#วมกับประชาคมท6องถ่ิน กําหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให6สอดคล6องกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ#งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสอดคล6องกับปIญหา ความต6องการของประชาคม
และชุมชน โดยให6นําข6อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน#วยงานต#างๆ และข6อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปH 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท6องถ่ินรวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา ปIญหาความต6องการ และข6อมูลนํามาจัดทําร#างแผนพัฒนาสามปH 
แล6วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ิน 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปHเสนอผู6บริหาร
ท6องถ่ิน 

(๔) ผู6บริหารท6องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปH และประกาศใช6
แผนพัฒนาสามปH 

สําหรับองคการบริหารส#วนตําบล ให6ผู6บริหารท6องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปH
ต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให6ความเห็นชอบก#อน แล6วผู6บริหารท6องถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช6แผนพัฒนาสามปHต#อไป 

ข4อ ๑๘ วรรคแรก แผนพัฒนาสามปHให6จัดทําและทบทวนให6แล6วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนก#อนงบประมาณประจําปH 
(๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ีมท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท4องถ่ิน ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  

ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนขององคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน กําหนดให6
ผู6บริหารองคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน เสนอร#างแผนฯ ต#อสภาฯ ให6ความเห็นชอบก#อน 
แล6วจึงอนุมัติและประกาศใช6ภายในเดือน พฤษภาคม 

 รายละเอียดปรากฏตามร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ท่ีนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6เสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธาน ขอเชิญท่ีประชุมอภิปราย 
นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ร#างแผนฯ ของสํานักงานปลัด ลําดับท่ี ๓๓-๓๕ อยากให6พิจารณาโครงการอีกครั้ง 
ลําดับท่ี ๓๓ โครงการต#อเติมอาคารจอดรถ ให6เลื่อนการดําเนินการออกไปก#อน 



๕ 

ลําดับท่ี ๓๔ โครงการก#อสร6างห6องน้ํา ให6เปลี่ยนเปKนปรับปรุงห6องน้ํา 
ลําดับท่ี ๓๕ โครงการปรับปรุงต#อเติมอาคารประปา ยังไม#เร#งด#วน 
ลําดับท่ี ๓๙ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน6ตบุTก ๑ เครื่อง(งานแผนท่ีภาษี) และลําดับท่ี 
๔๐ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ จํานวน ๒ เครื่อง 
(งานแผนท่ีภาษี) เปKนการจัดซ้ือทุกปH 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๑๕ 

ลําดับท่ี ๔ โครงการส#งเสริมการท#องเท่ียว ในพ้ืนท่ีไม#มีแหล#งท#องเท่ียว  
ลําดับท่ี ๑๒ โครงการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง และลําดับท่ี ๑๓ จัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล#อลื่นซํ้าซ6อนกันหรือไม# 

นายจรัส อุชุภาพ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๓  

ลําดับท่ี ๓๗ โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ผลการดําเนินการปH ๒๕๕๙ 
เปKนอย#างไร และปH ๒๕๖๐ จะใช6ได6หรือไม# ซ่ึงการสํารวจข6อมูลต6องตรวจสอบพ้ืนท่ี
ด6วยหรือว#า เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ก่ีตัว ทําให6ชาวบ6านเกิดความกังวลใจในเรื่องของภาษี 

นายธงชาติ บุญรอด 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๒ 

การสํารวจจัดทําแผนท่ีภาษี ขอให6เน6นผู6ประกอบการรายใหญ#มากกว#าประชาชน 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ธุรกิจแต#ละประเภท มีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนตารางเมตรและเท#าไร และการจัดทํา
โครงการแผนท่ีภาษีฯ ซ่ึงเม่ือครั้งขอต้ังจ#ายจากงบประมาณ ปH ๒๕๕๙ เหตุใดจึงต6อง 
มีการดําเนินการต#อในปH ๒๕๖๐ 

นายธนวัฒน� จั่นปาน 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑  

ลําดับท่ี ๖ โครงการอบรมศึกษาดูงาน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เปKนการดูงาน    
ก่ีครั้ง 

นายจักริน พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

ขอชี้แจงตามประเด็นการอภิปราย ในโครงการต#างๆ ซ่ึงข6อมูลเก่ียวกับงบประมาณแต#
ละโครงการ เปKนตัวเลขประมาณการ และชี้แจงโครงการในลําดับท่ีมีการอภิปราย 
และหากชี้แจงไม#ครบถ6วนทุกลําดับท่ีอภิปราย หรือสอบถาม สามารถสอบถาม
รายละเอียดได6เพ่ิมเติม 
ลําดับท่ี ๔ โครงการส#งเสริมการท#องเท่ียว เปKนค#าใช6จ#ายในการส#งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และการท#องเท่ียวในภาพรวมของหัวหิน เช#น งานสามอ#าว และ
งานหัวหินรําลึก เปKนต6น 
ลําดับท่ี ๖ โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เปKนโครงการท่ีบรรจุไว6ใน
แผนฯ ทุกปH และเปKนโครงการท่ีต6องดําเนินการอบรมให6ความรู6แก#คณะผู6บริหาร 
สมาชิก สภา อบต. พนักงานส#วนตําบล และเจ6าหน6าท่ี  
ลําดับท่ี ๑๒ โครงการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง และลําดับท่ี ๑๓ จัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล#อลื่น เปKนโครงการจัดหาพัสดุซ่ึงเปKนรายจ#ายประจํา บรรจุไว6ทุกปH 
เพ่ือใช6สําหรับรถยนตส#วนกลาง สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ๓๓ โครงการต#อเติมอาคารจอดรถ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท เปKนตัวเลข
ประมาณการ 
ลําดับท่ี ๓๔ โครงการก#อสร6างห6องน้ํา เนื่องจาก อบต.หินเหล็กไฟ มีการต6อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และมีหน#วยงานต#างๆ มาขอใช6ขอสถานท่ีประชุมบ#อยครั้ง แต#ประสบกับ



๖ 

ปIญหาเรื้อรังคือ สภาพของห6องน้ํา ซ่ึงอยู#ในระดับตํ่า น้ําท#วมขัง ไม#มีทางระบาย เปKน
ท่ีสะสมของน้ําเสีย ก#อให6เกิดสภาพแวดล6อมท่ีไม#เหมาะสม หากท่ีประชุมเห็นว#าควร
เปลี่ยนแปลงโครงการเปKนปรับปรุงก็สามารถเปลี่ยนได6 แต#ไม#รับรองว#าจะสามารถใช6
งานได6ดีหรือไม#  
ลําดับท่ี ๓๕ โครงการปรับปรุงต#อเติมอาคารประปา ซ่ึงสํานักงานปลัดเห็นว#าอาคาร
ประปาซ่ึงดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา ได6ก#อสร6างมาหลายปHแล6ว และปIจจุบัน
ไม#ได6ใช6ประโยชนแต#อย#างใด จึงมีแผนงานท่ีจะปรับปรุงเพ่ือใช6ประโยชน โดยให6 
สมาชิก อปพร. มาดําเนินการประมูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด6วยการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินของ อปท.ฯ โดยการเสียค#าเช#าหรือค#าตอบแทนเปKนรายปH
ให6กับ อบต.หินเหล็กไฟ ซ่ึงก็เปKนสวัสดิการฯและสร6างความม่ันคงยั่งยืนให6กับ สมาชิก 
อปพร. ประการหนึ่ง รวมท้ังเปKนการไม#ปล#อยให6ทรัพยสินของทางราชการได6ใช6
ประโยชน ไม#ถูกท้ิงร6างด่ังเช#นสภาพท่ีเปKนอยู#ในปIจจุบัน 
ลําดับท่ี ๓๙ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน6ตบุTก ๑ เครื่อง (งานแผนท่ีภาษี) และลําดับท่ี 
๔๐ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ จํานวน ๒ เครื่อง 
(งานแผนท่ีภาษี) เปKนการจัดซ้ือเพ่ือใช6ในงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
โดยเฉพาะ เนื่องจากปIจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงได6รับโอนมาจากกองคลัง เพียง
เครื่องเดียว ซ่ึงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ต6องมีการใช6โปรแกรมใน
การดําเนินการและจัดเก็บข6อมูลเปKนจํานวนมาก รวมท้ังต6องมีการสํารองข6อมูลไว6 จึง
ต6องมีการจัดหาเพ่ิมเติม 
ลําดับท่ี ๓๗ โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอชี้แจงรายละเอียดว#า
ขณะนี้ดําเนินการสํารวจข6อมูลภาคสนามไปแล6วประมาณ ๕๐% คือโซนบายพาสฝIXง
ตะวันตก และบันทึกข6อมูลเข6าระบบ LTAX๓๐๐๐ ประมาณ ๓๐% กําลังเข6าสู#การ
สํารวจภาคสนามโซนบายพาสฝIXงตะวันออก มีปIญหาอุปสรรคขัดข6องหลายประการใน
การดําเนินการจัดทํา ซ่ึงทําให6คลาดเคลื่อนจากแผนงานท่ีกําหนดไว6 อาทิ ส#วน
ราชการท่ีร#วมรับผิดชอบมีภาระงานประจําซ่ึงไม#อาจร#วมสํารวจภาคสนามในโซนท่ี
มอบหมายได6ตามกําหนด ความคลาดเคลื่อนของข6อมูลท่ีดิน เปKนต6น ดังนั้นจึงยังคง
ต6องบรรจุโครงการดังกล#าวไว6ในแผนฯ ปH ๒๕๖๐ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ท่ีดินเกิดข้ึนทุกเดือน เช#น การซ้ือ ขาย การรวมแปลง การแยกแปลง โดยพิจารณาได6
จากการได6รับการจัดสรรนิติกรรมท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สาขาหัวหิน เปKนประจําทุกเดือน โดยข6อมูลเก่ียวกับการได6รับการจัดสรรนิติกรรม
ท่ีดิน และประเด็นค#าเช#ามาตรฐานกลางต#อตารางเมตร จะขอให6ทางผู6อํานวยการ 
กองคลัง เปKนผู6ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต#อท่ีประชุม 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู4อํานวยการกองคลัง 

ขอชี้แจง ๒ ประเด็น ดังนี้ 
๑. ค#าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมท่ีดิน องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
ได6รับการจัดสรรจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน โดยเฉลี่ย



๗ 

เดือนละ ๑ ล6านบาทเศษ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีรายรับในรายการนี้ประมาณ 
๑๗ ล6านบาทเศษ เม่ือเปรียบเทียบกับปHท่ีผ#านมาโดยเฉลี่ยมีรายรับประมาณ ๒ ล6าน
บาทเศษต#อเดือน 
๒. ค#าเช#ามาตรฐานกลางต#อตารางเมตร ซ่ึงใช6ในการประเมินภาษีโรงเรือนข้ึนอยู#กับ
ประเภทกิจการและทําเล 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

เกรงว#าจะไม#ทันท่ีจะสามารถใช6งานได6ในปH ๒๕๖๐ และการจัดเก็บภาษีจะไม#เปKนไม#
ตามเป]าหมายท่ีตั้งไว6 จึงต6องการให6จัดเก็บในผู6ประกอบการรายใหญ#ๆ ก#อน 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ผู6ประกอบการรายใหญ# ทางองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6มีการสํารวจ
ข6อมูลก#อนการประเมินและจัดเก็บภาษีทุกปH ตัวอย#างเช#น โรงงานสัปปะรด หมู#ท่ี ๓  , 
สนามกอลฟและสวนน้ําแบล็คเม6าเท#น เปKนต6น 

นายอภิชาติ ชูลขันธ� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ชาวบ6านฝากมาถามเรื่องท่ีอยู#อาศัยและสถานท่ีประกอบการ เสียภาษีอย#างไร  

นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ควรแสดงให6ทราบถึงผลการดําเนินการว#าอยู#ในข้ันตอนใด 

ประธาน ในการสํารวจข6อมูลภาคสนามต6องจัดเก็บข6อมูลท้ังหมดเก่ียวกับการใช6ประโยชนใน
ท่ีดิน ซ่ึงการเสียภาษีก็เปKนไปตามลักษณะการใช6ประโยชนของท่ีดิน  

นายจักริน พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

ตามท่ีประธานกล#าวมานั้นถูกต6องแล6ว ประเด็นท่ีท#านสมาชิกสภา อบต. ได6สอบถาม
เก่ียวกับโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน นั้น ไม#ทราบว#าท่ีประชุมจะ
สอบถาม ซ่ึงหากได6รับทราบล#วงหน6าว#าจะสอบถามรายละเอียดการดําเนินการ/
ความก6าวหน6า/ปIญหาอุปสรรค ตามโครงการดังกล#าว จะได6จัดเตรียมข6อมูลมา
นําเสนอ งบประมาณท่ีสํานักงานปลัดได6รับในการดําเนินโครงการฯ ในปH ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ไม#ใช#ตัวเลขท่ีสูงเลยเม่ือเปรียบเทียบกับหลาย อปท.ท่ีได6
ดําเนินการจ6างเอกชนในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินแล6วไม#สามารถใช6
งานระบบได6 ต6องใช6งบประมาณในการจ6างทําใหม#อีกและประสบกับปIญหาเช#นเดิมอีก 
คือไม#สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข6อมูลเองได6 ซ่ึงหลายแห#งก็รอการตรวจสอบ
และเรียกเงินคืนจาก สตง. และในการสํารวจข6อมูลภาคสนามในช#วงเวลาท่ีผ#านมายัง
ไม#เคยประสบปIญหาประชาชนการไม#ให6ความร#วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ี เจ6าของ/
ผู6ครอบครองทรัพยสินบางรายได6มีการนัดหมายทีมงานให6เข6าไปสํารวจข6อมูล และใน
กรณีท่ีมีข6อสงสัยเก่ียวกับการสํารวจแผนท่ีภาษีฯ ก็ไม#เกินวิสัยท่ีทีมสํารวจจะสามารถ
ชี้แจงจนเกิดความเข6าใจได6 ในกรณีสถานประกอบการรายใหญ# ท่ีได6เคยเข6าสํารวจ
พร6อมนายก อบต.และปลัด อบต. ผู6ประกอบการเข6าใจและยอมรับผลการประเมินค#า
ภาษี เปKนอย#างดี เพราะเปKนหน6าท่ีท่ีผู6ประกอบการต6องเสียภาษีให6กับรัฐตามกฎหมาย
โดยไม#อาจหลีกเลี่ยงได6 ท่ียังอาจมีปIญหาไม#ค#อยเข6าใจหรือให6ความร#วมมือบางรายคือ 
ผู6ประกอบการขนาดเล็ก หรือกลาง ท่ีไม#มีทนายประจําสถานประกอบการ และไม#เคย
เสียภาษีให6กับท6องถ่ิน ก็จะหาข6ออ6างหรือช#องทางในการปกปGด หลบเลี่ยง รวมท้ัง



๘ 

ไม#ให6ความร#วมมือ แต#ท้ังนี้ไม#ได6เปKนปIญหาในการสํารวจแต#ประการใด เพราะสามารถ
ใช6เทคนิคในการสํารวจอ่ืนๆ ได6 รวมท้ังการใช6ประโยชนในท่ีดินซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ได6จากภาพถ#ายทางอากาศ  

ประธาน ในการแจ6งประเมินภาษี หากชาวบ6านรายใดเห็นว#า การประเมินไม#เปKนธรรมก็
สามารถอุทธรณการประเมินได6 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ  

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กับกรณี
การจัดเก็บรายได6 ดังนี้  
๑. การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กล#าวโดยสรุปท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บ
รายได6 คือ เปKนเครื่องมือในการรวบรวมข6อมูลของผู6มีกรรมสิทธิ์/ผู6ครอบครอง
ทรัพยสิน ตําแหน#งท่ีต้ังของทรัพยสิน ทําเลภาษี-การประเมินภาษี การใช6ประโยชนใน
ท่ีดินทุกแปลง ทําให6ทราบทรัพยสินท่ียังมิได6ชําระภาษี ทําให6ทราบรายละเอียดของ
ทรัพยสินท่ีถูกต6อง ครบถ6วน และเปKนปIจจุบันของผู6มีกรรมสิทธิ์แต#ละราย 
๒. การเร#งรัดติดตาม การจัดเก็บรายได6 เปKนหน6าท่ีของงานจัดเก็บรายได6 กองคลัง ท่ี
ต6องดําเนินการ ตามหน6าท่ีท่ีได6กําหนดไว6ในงานนั้นอยู#แล6ว แม6ว#าจะไม#ได6ดําเนินการ
จัดทําหรือไม#มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
ดังนั้น หน6าท่ีของสํานักงานปลัด ซ่ึงได6รับมอบหมายให6เปKนเจ6าภาพหลักในการ
ดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คือการทําให6ได6มาซ่ึงข6อมูลผู6มี
กรรมสิทธิ์/ผู6ครอบครองทรัพยสิน ตําแหน#งท่ีต้ังของทรัพยสิน ทําเลภาษี-การประเมิน
ภาษี การใช6ประโยชนในท่ีดินทุกแปลง ส#วนการจัดเก็บรายได6 คือ หน6าท่ีของกองคลัง 

ประธาน สั่งพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๑๐ น 
 ...............................................พักการประชุม...................................................... 
เริ่มประชุมต�อ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ประธาน ขอเปGดการประชุมต#อในญัตติท่ีค6างพิจารณา คือ ญัตติขอความเห็นชอบร#าง

แผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ซ่ึง
ขณะนี้อยู#ระหว#างการพิจารณาและอภิปรายแผนฯของสํานักงานปลัด 

นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ลําดับท่ี ๔๘ โครงการทบทวน อปพร.และลําดับท่ี ๕๒ อบรม อปพร.รุ#น ๓ ลําดับท่ี 
๖๒-๖๖ อาจซํ้าซ6อน และงบประมาณมากเกินไป ซ่ึงในการฝ^กอบรม อปพร.รุ#น ๒    
ท่ีผ#านมาช#วงปลายปH ๒๕๕๘ มีเจ6าหน6าท่ี ประมาณ ๕๐% เปKนผู6เข6ารับการฝ^กอบรม 

นายจักริน พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

ลําดับท่ี ๔๘ โครงการทบทวน อปพร. จําเปKนต6องบรรจุไว6ในแผนฯ เนื่องจากเม่ือมี
การฝ^กอบรมรุ#นจัดต้ังแล6ว ต6องมีการฝ^กทบทวน เพ่ือเปKนการเตรียมความพร6อม
สําหรับการเผชิญเหตุ 
ลําดับท่ี ๕๒ อบรม อปพร.รุ#น ๓ จําเปKนต6องบรรจุไว6ในแผนฯ เพ่ือให6เปKนไปตาม
นโยบายและข6อสั่งการของกรมส#งเสริมการปกครองท6องถ่ิน ซ่ึงให6มีจํานวน อปพร.
เพ่ือปฏิบัติหน6าท่ี ไม#น6อยกว#าร6อยละ ๒ ของจํานวนประชากร 
ลําดับท่ี ๖๒ โครงการแก6ไขปIญหาขาดแคลนน้ําและไฟป_า ยังคงต6องบรรจุไว6ในแผนฯ 



๙ 

เนื่องจากสภาพปIจจุบัน ยังต6องมีการแจกจ#ายน้ําอุปโภคบริโภคให6กับประชาชนท่ีขาด
แคลนน้ํา  
ลําดับท่ี ๖๓ โครงการบํารุงรักษาและซ#อมแซมครุภัณฑ (รายจ#ายเพ่ือให6สามารถใช6
งานได6ตามปกติท่ีมีวงเงินไม#เกิน ๕,๐๐๐ บาท) เปKนค#าใช6สอย ส#วนลําดับท่ี ๖๖ 
โครงการบํารุงรักษาและซ#อมแซมครุภัณฑ (รายจ#ายเพ่ือให6สามารถใช6งานได6ตามปกติ
ท่ีมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) เปKนค#าครุภัณฑ ซ่ึงไม#ใช#รายจ#ายในหมวดและประเภท
รายจ#ายเดียวกัน 
ลําดับท่ี ๖๔ โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง มีเป]าหมายในการดําเนินการคือ จะ
จัดฝ^กอบรมให6ความรู6แก#หมู#บ6าน ชุมชน ให6มีความรู6และสามารถใช6ถังดับเพลิงเพ่ือ
ระงับเหตุได6เบ้ืองต6น ก#อนท่ีหน#วยงานรัฐจะเข6าไปช#วยเหลือ โดยจัดซ้ือถังดับเพลิงหรือ
อุปกรณอ่ืนท่ีจําเปKน  
ลําดับท่ี ๖๕ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น วัตถุประสงคเพ่ือเปKนค#าน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล#อลื่น สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ท้ัง ๒ คัน 

นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

การฝ^กอบรม อปพร. มีปIญหาคือ หลังจากผ#านการฝ^กอบรมแล6ว สั่งใช6ปฏิบัติงานไม#
ค#อยได6 และหาผู6เข6ารับการอบรมไม#ได6ตามท่ีกําหนดจํานวนไว6 ควรนํางบประมาณใน
การจัดฝ^กอบรม อปพร.ไปใช6ในการพัฒนาภายในหมู#บ6าน 

ประธาน การแจกจ#ายน้ํา ต6องการให6มีการสรุปข6อมูลว#า แต#ละเดือนมีการแจกจ#ายอย#างไร 
นายบุญอ4าย ทรัพย�มา 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๒ 

เกิดเหตุไฟไหม6 โทรแจ6งมาท่ี พ.จ.อ.ไชยาฯ เจ6าพนักงานป]องกัน แต#ไม#มีรถน้ําไปดับไฟ 
ไม#รู6ว#าเกิดจากเหตุใด 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ใครเปKนผู6มีอํานาจการสั่งการ ต6องชัดเจน ท้ังนี้อยู#ท่ีการบริหารจัดการภายใน 

 กองช�าง 
นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ลําดับท่ี ๑ ปรับปรุงและต#อเติมห6องทํางานกองช#างและกองสวัสดิการฯ ไม#มีสถานท่ี
ให6ดําเนินการต#อเติมแล6ว 
ลําดับท่ี ๒ จัดทําป]ายชื่อซอยถนนภายในตําบล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปKน
จํานวนมากเกินไป 
ลําดับท่ี ๖ จัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป ควรลดจํานวนลงบ6าง 
ลําดับท่ี ๗ โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด6านข6างหอประชุมและด6านข6างหอถัง
ประปาของ อบต. ควรนํางบประมาณไปดําเนินการในหมู#บ6าน 
ลําดับท่ี ๑๐ ติดต้ังเสียงไร6สายภายในหมู#บ6าน ดําเนินการหมู#ใด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู4อํานวยการกองช�าง 

ลําดับท่ี ๑ เปKนการปรับปรุงต#อเติมด6านหลัง เปKนห6องเก็บของ จําเปKนต6องดําเนินการ 
ลําดับท่ี ๒ จัดทําป]ายชื่อซอยถนนภายในตําบล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปKน
เพียงตัวเลขประมาณการ 
ลําดับท่ี ๖ จัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป เปKนเพียงตัวเลขประมาณการ 
ลําดับท่ี ๗ โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด6านข6างหอประชุมและด6านข6างหอถัง



๑๐ 

ประปาของ อบต. เปKนโครงการท่ีควรต6องดําเนินการ เนื่องจากเปKนพ้ืนท่ีท่ีรถน้ําต6อง
ใช6เปKนเส6นทางไปรองรับน้ําจากหอถังประปา มีน้ําท#วมขัง ผิวทางชํารุดเปKนหลุมบ#อ 
ลําดับท่ี ๑๐ เปKนการติดต้ังเพ่ิมหมู#ท่ี ๑ จุด รวม ๑๖ จุด 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล4อม 
นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ลําดับท่ี ๔ โครงการฝ^กอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด6านการส#งเสริม
สุขภาพฯ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป]าหมายคือกลุ#มใด จํานวนเท#าใด 

นายพงศ�ศักดิ์ นาคโต 
ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

เป]าหมายคือ อสม. จํานวน ๑๕๐ คน 

 กองส�งเสริมการเกษตร 
นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 
นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 

ลําดับท่ี ๑๔ โครงการฝ^กอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เป]าหมายคือกลุ#มใด 
 
กลุ#มเป]าหมายคือ ๑.ศบกต. ๒.เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน+มีสนใจ และมีการปฏิบัติจริง 

ประธาน ขอมติท่ีประชุมว#าเห็นชอบร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ท่ีนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6เสนอต#อท่ี
ประชุมหรือไม# 

ท่ีประชุม มีมติเสียงข6างมากเห็นชอบร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) รายละเอียดตามร#างแผนฯ ท่ีนายกองคการบริหารส#วนตําบล    
หินเหล็กไฟเสนอ ยกเว6นโครงการดังต#อไปนี้ท่ีไม#เห็นชอบด6วยเสียงข6างมากให6บรรจุใน
แผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ๓๓ โครงการต#อเติมอาคารจอดรถ เหตุผล ยังไม#จําเปKน ควรนํางบประมาณ
ไปพัฒนาในหมู#บ6านก#อน 
ลําดับท่ี ๓๕ โครงการปรับปรุงต#อเติมอาคารประปา 
ลําดับท่ี ๔๘ โครงการฝ^กอบรมทบทวน อปพร. เหตุผล ยังไม#มีความจําเปKน  
ลําดับท่ี ๕๒ โครงการฝ^กอบรม อปพร.รุ#น ๓ เหตุผล ยังไม#มีความจําเปKน เพราะหาคน
เข6ารับการฝ^กยาก เม่ือฝ^กแล6วสั่งปฏิบัติงานไม#ค#อยได6 
โดยมีมติเสียงข6างมากให6เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ/เพ่ิมเติมรายละเอียดเป]าหมาย ดังนี้ 
สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ๓๔ โครงการก#อสร6างห6องน้ํา เปลี่ยนเปKน โครงการปรับปรุงซ#อมแซมห6องน้ํา 
กองช�าง 
ลําดับท่ี ๗ โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด6านข6างหอประชุมและด6านหน6าหอถัง
ประปาของ อบต.หินเหล็กไฟ เป]าหมาย โดยเทพ้ืน คสล.กว6าง ๖ เมตร เชื่อมพ้ืน 
คสล.เดิม ไปหอถังประปา 

  
 



๑๑ 

๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล  
หินเหล็กไฟสามป& (ป& ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายนักวิเคราะหนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต#อท่ีประชุม 

นางพิรวรรณ ไพบูลย�อนันต� 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

โครงการท่ีแก4ไข จํานวน ๑ โครงการ คือ 
๑. เสริมคอนกรีตไหล#ทาง ซ.ฉํ่าชื่น ม.๑๕ งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท    

(งบ อบต.) หน#วยงานรับผิดชอบ กองช#าง ป&ท่ีดําเนินการ ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงมา
ดําเนินการในป& ๒๕๕๙ 

 ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก6ไข การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ข4อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท6องถ่ิน ให6ดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท6องถ่ิน จัดทําร#างแผนพัฒนาสามปH
ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร6อมเหตุผลและความจําเปKนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท6องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปHท่ีเ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู6บริหารท6องถ่ิน 

ผู6บริหารท6องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปHท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และประกาศใช6แผนพัฒนาสามปHท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารส#วนตําบล ให6ผู6บริหารท6องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปHท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให6ความเห็นชอบก#อน 
แล6วผู6บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช6ต#อไป 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ขอให6ทางกองช#าง ชี้แจง กรณีท่ีมีความผิดพลาด เก่ียวกับงบประมาณท่ีใช6พัฒนา ใน
หมู# ๑๕ บ#อยครั้ง และหลายปH ติดต#อกันว#าเปKนเพราะเหตุใด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู4อํานวยการกองช�าง 

ขออนุญาตท่ีประชุม เนื่องจากได6รับโทรศัพทว#าพ#อป_วย เข6าโรงพยาบาล 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู4อํานวยการกองคลัง 

ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดแทน ดังนี้ ปHงบประมาณ ๒๕๕๘ ได6มีการต้ังงบประมาณ
ขยายเขตประปา หมู#ท่ี ๑๕ และสภาฯ ได6อนุมัติให6กันเงินมาเบิกจ#ายในปHงบประมาณ 
๒๕๕๙ แล6ว แต#เนื่องจากกองช#างไม#ได6จัดทําฎีกา และวางฎีกากันเงินต#อกองคลัง 
ประกอบกับกองคลังได6ปGดงบ พร6อมรายงานไปยังหน#วยงานท่ีเก่ียวข6องตามระเบียบฯ 
แล6ว ซ่ึงได6ดําเนินการหาแนวทางแก6ไขโดยปHงบประมาณ ๒๕๕๙ กองช#างและกองคลัง
ได6โอนงบประมาณมาดําเนินการโครงการดังกล#าวให6 ระหว#างดําเนินการ ทราบว#า 
การประปาฯ มีแผนงาน และงบประมาณ มาดําเนินการในพ้ืนท่ีดังกล#าวแล6วเช#นกัน 



๑๒ 

จึงได6โอนงบประมาณขยายเขตประปาของหมู# ๑๕ ไปดําเนินการตามโครงการอ่ืนๆ 
ภายในหมู#บ6าน 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

โครงการขยายเขตประปายังไม#ได6ดําเนินการ และยังไม#รู6ว#าจะดําเนินการเม่ือไร ทาง 
อบต.ก็ไม#สามารถไปเร#งรัดให6ดําเนินการได6 เนื่องจากไม#ใช#งบประมาณของ อบต. 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู4อํานวยการกองคลัง 

เข6าใจว#าอยู#ในข้ันตอนการทําสัญญาแล6ว ตามท่ี ผอ.กองช#าง ได6ชี้แจงต#อท่ีประชุม ใน
การประชุมประจําเดือนท่ีผ#านมา และคาดว#าการประปาฯ จะสามารถเร#งรัดการ
ก#อสร6างได6เม่ือใกล6สิ้นสุดระยะเวลาก#อสร6างตามสัญญา 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ทาง ผอ.กองช#าง เคยรับปากในท่ีประชุม ว#าจะแล6วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ แต#
ขณะนี้ก็ยังไม#ได6ดําเนินการแต#อย#างใด 

ประธาน ปIญหาท่ีเกิดข้ึน เรื้อรังมาต้ังแต#ปH ๒๕๕๘ ซ่ึงอยู#กับการบริหารจัดการภายในท่ีต6องฝาก
ให6ผู6บริหารดําเนินการด6วย 

ประธาน ขอมติท่ีประชุมว#าเห็นชอบให6เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ในโครงการดังกล#าว หรือไม# 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให6เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ในโครงการดังกล#าวท่ีได6เสนอต#อท่ี
ประชุม 

 ๕.๓ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�าย ตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป&
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟชี้แจงราย ละเอียดต#อท่ีประชุม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด6วยสํานักงานปลัด กองช#าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม และกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได6เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เพ่ือให6เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ#ายหมวดค#าครุภัณฑ และหมวดค#าท่ีดินและ
สิ่งก#อสร6าง ตามรายการ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานปลัด 
โอนเพ่ิม 

๑. ค#าใช6จ#ายโครงการแก6ไขปIญหาขาดแคลนน้ําและไฟป_า ต้ังไว6 ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก#อนโอน ๓,๕๘๐ บาท ขอโอนเพ่ิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากงบกลาง ประเภท
เงินสํารองจ#าย 

๒. วัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น ค#าน้ํามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกน้ําฯ ต้ังไว6 ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลือก#อนโอน ๒,๑๔๐ บาท ขอโอนเพ่ิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจ#าย 
 
 



๑๓ 

โอนลด 
งบกลาง ประเภท เงินสํารองจ#าย ต้ังไว6 ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน 

๓๗๓,๓๗๖ บาท โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๗๓,๓๗๖ บาท 
โอนเพ่ิม/ตั้งจ�ายเปNนรายการใหม� 

๑. ครุภัณฑยานพาหนะและขนส#ง รายการจัดซ้ือพ#วงข6างรถมอเตอรไซดพร6อม
หลังคา ต้ังไว6 ๑๖,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากค#าใช6จ#ายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

๒. ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ท่ีมีวงเงินเกินกว#าห6าพันบาท) ต้ังไว6 
๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๒๗,๑๙๔.๙๐ บาท ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท จากเงินเดือนพนักงานส#วนตําบล 
โอนลด 

- ค#าใช6จ#ายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ต้ังไว6 ๑,๙๗๒,๐๐๐ 
บาท คงเหลือก#อนโอน ๑,๐๓๙,๑๗๕ บาท โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 
๑,๐๒๓,๑๗๕ บาท 

- เงินเดือนพนักงานส#วนตําบล ต้ังไว6 ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน 
๑,๕๑๗,๔๑๖ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๔๑๗,๔๑๖ บาท 
(๒) กองช�าง 
โอนมาตั้งจ�ายเปNนรายการใหม� 

๑. ค#าก#อสร6างถนน คสล.ซอยรุ#งโรจน หมู#ท่ี ๔ ผิวจราจรกว6าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร6อมวางท#อระบายน้ํา คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒ 
จุด จุดละ ๕ ท#อน ฯ ต้ังไว6 ๗๘๘,๐๐๐ บาท จากเงินอุดหนุน ค#าใช6จ#ายในการติดต้ัง
หม6อแปลงและขยายเขตระบบไฟฟ]าและอุปกรณไฟฟ]า 

๒. ค#าก#อสร6างถนน คสล.ซอยฉํ่าชื่น(ช#วงท่ี ๒) ต#อจากโครงการเดิม ปH ๒๕๕๙   
หมู#ท่ี ๑๕ ผิวจราจรกว6าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ต้ังไว6 
๑๕,๖๐๐ บาท จากเงินอุดหนุน ค#างานก#อสร6างขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณ 
ซอยฉํ่าชื่น-ซอยโรงน้ํา หมู#ท่ี ๑๕ 

๓. ค#าก#อสร6างไหล#ทางถนน คสล.ซอยฉํ่าชื่น หมู#ท่ี ๑๕ ผิวจราจรกว6าง ๐.๘๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ต้ังไว6 ๕๗๐,๓๐๐ บาท จากเงินอุดหนุน 
ค#างานก#อสร6างขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณ ซอยฉํ่าชื่น-ซอยโรงน้ํา หมู#ท่ี 
๑๕ จากค#าก#อสร6างระบบน้ําประปาพร6อมอุปกรณ หมู#ท่ี ๑๒ 

๔. ค#างานขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณในหมู#บ6าน (ต#อจากโครงการเดิม 
ปH ๒๕๕๙) หมู#ท่ี ๑๒ โดยทําการวางท#อประปา พี.วี.ซี.ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ 
ระยะทาง ๑,๓๘๗ เมตร ต้ังไว6 ๒๖๓,๙๐๐ บาท จากค#าก#อสร6างระบบน้ําประปา
พร6อมอุปกรณ หมู#ท่ี ๑๒ 

 



๑๔ 

๕. ค#างานปรับปรุงภู มิทัศนข6างซอยหม#อนไหมสมเด็จฯ หมู# ท่ี  ๑๔ ต้ังไว6 
๔๘๓,๒๗๘ บาท จากเงินอุดหนุน ค#าขยายเขตประปาและอุปกรณภายในตําบล 
โอนลด 

- เงินอุดหนุน ค#าใช6จ#ายในการติดต้ังหม6อแปลงและขยายเขตระบบไฟฟ]าและ
อุปกรณไฟฟ]า ต้ังไว6 ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๗๘๘,๐๗๗.๓๐ บาท    
โอนลด ๗๘๘,๐๐๐ บาท (ข6อ ๑) คงเหลือหลังโอน ๗๗.๓๐ บาท 

- เงินอุดหนุน ค#างานก#อสร6างขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณ ซอยฉํ่าชื่น-
ซอยโรงน้ํา หมู#ท่ี ๑๕ ต้ังไว6 ๗๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๗๐๐,๐๐๐ บาท    
โอนลด ๑๕,๖๐๐ บาท (ข6อ ๒) และ ๕๗๐,๓๐๐ บาท (ข6อ ๓) คงเหลือหลังโอน 
๑๑๔,๑๐๐ บาท 

- ค#าก#อสร6างระบบน้ําประปาพร6อมอุปกรณ หมู#ท่ี ๑๒ ต้ังไว6 ๓๙๕,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก#อนโอน ๓๙๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๖๓,๙๐๐ บาท (ข6อ ๔) คงเหลือหลังโอน 
๑๓๑,๑๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุน ค#าขยายเขตประปาและอุปกรณภายในตําบล ต้ังไว6 ๑,๐๒๐,๐๐ 
บาท คงเหลือก#อนโอน ๗๕๓,๒๗๘ บาท โอนลด ๔๘๓,๒๗๘ บาท (ข6อ ๕) คงเหลือ
หลังโอน ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
(๓) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล4อม 
โอนมาตั้งจ�ายเปNนรายการใหม� 

๑. ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ท่ีมีวงเงินเกินกว#าห6าพันบาท) ต้ังไว6 
๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๑๗,๗๖๘.๗๐ บาท ขอโอนเพ่ิม จํานวน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท จากค#าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล#อลื่น จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
จากค#าตอบแทนพนักงานจ6าง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๒. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ต้ังไว6 ๑๘,๐๐๐ 
บาท จากค#าตอบแทนพนักงานจ6าง 

๓. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ต้ังไว6 ๓๓,๐๐๐ 
บาท จากค#าตอบแทนพนักงานจ6าง 
โอนลด 

- ค#าวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น ต้ังไว6  ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน 
๕๖๐,๔๒๕ บาท โอนลดจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ (ข6อ ๑) คงเหลือหลังโอน ๔๖๐,๔๒๕
บาท 

- ค#าตอบแทนพนักงานจ6าง ต้ังไว6 ๒,๗๘๓,๒๕๖ บาท คงเหลือก#อนโอน 
๑,๔๘๖,๖๗๖ บาท โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท (ข6อ ๑) โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท (ข6อ ๒) 
และ ๓๓,๐๐๐ บาท (ข6อ ๓) คงเหลือหลังโอน ๑,๓๙๕,๖๗๖ บาท 
 
 



(๔) กอ
โอนเพ่ิม

๑. 
๔๐,๐๐
ค#าใช6จ#า
ข4อกฎห
ระเบียบ
ท4องถ่ิน
หมวด 

ข4อ 
ลักษณะ
อนุมัติข

ท่ีประชุม มีมติเอก
 ๕.๔ ญัต

(๑) เคร
ส#งเสริม
ตําบลห
ข4อกฎห
ระเบียบ
ส�วนท4อ
หมวด 

ข4อ 
ราชการ
กระทําด
รับเอาพ
ราชการ

ท่ีประชุม ท่ีประช
 
 
 
ประธาน 

๕.๕ ขอ
(๑) ผู6ทร
(๒) หัวห
หนังสือ
แนวทา
ท6องถ่ิน
การศึก
ปกครอ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นเพ่ิม 

. ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ท่ีมีวงเงินเกิน
๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๒๒,๔๔๐ บาท ขอโอนเพ่ิม

ใช6จ#ายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (สําน
กฎหมาย 
เบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยวิธีการงบประมาณข
งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ (แก4ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔
วด ๔ การโอนและแก4ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข4อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค#าครุภัณฑ ท่ีด
ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ#ายเปKนรา
ุมัติของสภาท6องถ่ิน 
ติเอกฉันทอนุมัติการโอนงบประมาณตามรายการท่ีเสนอ

ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ 
เครื่องพิมพเอกสาร SUMSUNG รุ#น Xpress c430 จําน

เสริมการเกษตร มอบโดย ศูนยบริการและถ#ายทอดเทคโ
บลหินเหล็กไฟ  
กฎหมาย 
เบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการบริหารพัสดุของห
นท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม 
วด ๒ การจัดหา 
ข4อ ๙ วรรคแรก ในกรณีท่ีมีผู6อุทิศพัสดุให6เปKนกรรมส
ชการส#วนท6องถ่ิน หรือให6สิทธิเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให6เป
ะทําดังกล#าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หน#วยการบริหา
เอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได6ต#อเม่ือได6รับความเห็นชอบจา

าชการส#วนท6องถ่ินนั้น 
ระชุมมีมติเอกฉันทรับมอบพัสดุตามรายการดังกล#าว 

ขอความเห็นชอบคัดเลือกกรรมการการศึกษา 
ผู6ทรงคุณวุฒิ ตามมติสภาท6องถ่ินเห็นชอบ 
หัวหน6าหน#วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข6องท่ีสภาท6อ
ังสือกรมส#งเสริมการปกครองท6องถ่ิน ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 
วทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข
งถ่ิน ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได6กําหนดแนวทางกา
รศึกษาขององคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน เพ่ือให6การจ
ครองส#วนท6องถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคล6องกับแผนพัฒนาก

๑๕ 

ินเกินกว#าห6าพันบาท) ต้ังไว6 
พ่ิม จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
สํานักงานปลัด) 

าณขององค�กรปกครองส�วน
๒๕๔๓) 

ฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร6างท่ีทําให6
Kนรายการใหม# ให6เปKนอํานาจ

นอ 

จํานวน ๑ เครื่อง ให6กับ กอง
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

องหน�วยการบริหารราชการ

รมสิทธิ์แก#หน#วยการบริหาร
ให6เปKนผู6ดูแลพัสดุนั้น ถ6าการ

บริหารราชการส#วนท6องถ่ินจะ
อบจากสภาหน#วยการบริหาร

าท6องถ่ินเห็นชอบ 
มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ เรื่อง 
ษาขององคกรปกครองส#วน
างการแต#งต้ังคณะกรรมการ
ารจัดการศึกษาขององคกร
นาการศึกษาของชาติ และ



แผนพัฒ
ประชาช
องคกรป
เห็นชอ
เก่ียวข6อ

ท่ีประชุม มีมติเห็น
 
  

(๑) นาง
(๒) นาย
และเอก

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติอ่ืน
ประธาน มีท#านใด
ท่ีประชุม ไม#มี 
ประธาน กล#าวข

บริหารส
ปPดประชุม เวลา ๑
  
  

 

     
     
 

     
     

     
     

     
     
     

     
       
 

นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และสามารถตอบ
ะชาชนในท6องถ่ินได6อย#างแท6จริง  จึงต6องมีการแต#งต้ังคณะ
คกรปกครองส#วนท6องถ่ิน เพ่ือดําเนินการดังกล#าว โดยในส
็นชอบ ประกอบด6วย ผู6ทรงคุณวุฒิ และหัวหน6าหน#วยง
ี่ยวข6อง 
ติเห็นชอบ เสนอ 
นางสาวบุญนาค ด6วงไพร ผู6ทรงคุณวุฒิ  
นายชุมพล       นาคประสบสุข ผอ.ร.ร.อนุบาลหัวหิน 

ะเอกชนท่ีเก่ียวข6อง 
ัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม# 

#าวขอบคุณผู6เข6าประชุม ผู6เข6าร#วมประชุมและกล#าวปGด
ิหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป

๑๕.๕๐ น. 

(ลงชื่อ)         ผู6จดบันทึก
  (นางจิราพร  รอดภัย) 
 เลขานุการสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเห

(ลงชื่อ)         กรรมการต
  (นายณรงคเดช  อินมี) 
 สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็ก

 

(ลงชื่อ)         กรรมการต
  (นายสายชล  บุบผา) 
 สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็ก

 

(ลงชื่อ)         กรรมการต
  (นางปราณี  พานพ#วง) 
 สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็ก
  

(ลงชื่อ)         
  (นายตรีธวัฒน  สุขศรีปพัฒน) 
       ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล

๑๖ 

ตอบสนองความต6องการของ
ั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
ยในส#วนท่ีสภาฯ ต6องให6ความ
น#วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี

หิน หัวหน6าหน#วยงานภาครัฐ

#าวปGดการประชุมสภาองคการ
ะจําปH พ.ศ.๒๕๕๙ 

ันทึกรายงานการประชุม 

หินเหล็กไฟ 

การตรวจรายงานการประชุม 

เหล็กไฟ หมู#ท่ี ๙  

การตรวจรายงานการประชุม 

เหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๔ 

การตรวจรายงานการประชุม 

เหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๖ 

ินเหล็กไฟ 



รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําป& ๒๕๕๙ 

วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

   

 รายช่ือผู4เข4าประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด#านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๔ นายธนวัฒน จั่นปาน สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๕ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๖ นายชู เรืองดี สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๗ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๘ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๙ นายบุญเกล6า ต๊ังถาวรการ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๔ 

๑๐ นางสาวกรุณา สร6อยสง สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๑ นางเฉลียว รอดพ6น สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๒ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๖ 
๑๓ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๔ นายกอบชัย บานแย6ม สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๕ นายณรงคเดช อินมี สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๙ 
๑๖ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๗ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๘ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๙ นายบุญอ6าย ทรัพยมา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๒๐ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๒๑ นายพงศธร จันรศิริ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๒ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๓ นางสาวอนุลักษณ ทองโสภา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๔ นายสุดจริต กลิ่นอยู# สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๕ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 

    
    



๒ 

รายช่ือผู4ไม�มาประชุม (ลาการประชุม) 
๑ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๒ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๗  
๓ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๔ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๕ นายสายชล บุบผา สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๖ นางปราณี พานพ#วง สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 

๗ นายภมร อยู#เย็น สมาชิก อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 

 

รายช่ือผู4เข4าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายสมพันธ ศรีสุวรรณ รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายจรูญ แจ#มวัฏกูล รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๔ นายจักริน พ#วงดี หัวหน6าสํานักปลัด  
๕ นายทวีศักด์ิ อุดมวิชชากร ผู6อํานวยการกองคลัง  
๖ นายรัชพล เสือสอาด ผู6อํานวยการกองช#าง 
๗ นางสาววิจิตรา ฉ่ิงเล็ก ผู6อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๘ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผู6อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม 
๙ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู6อํานวยการกองส#งเสริมการเกษตร 

๑๐ นางสาวกนกพัชร บ#อน6อย นักพัฒนาชุมชน  
๑๑ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๒ นางพิรวรรณ ไพบูลยอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๓ นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ นักทรัพยากรบุคคล 
๑๔ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู6ช#วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๕ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู6ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๖ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู6ช#วยเจ6าพนักงานธุรการ 
๑๗ นางดาวพระศุกร ม#วงศรี ผู6ช#วยเจ6าพนักงานธุรการ 

๑๘ นางสาวศศิธร จันทรปลูก ผู6ช#วยเจ6าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร6อม ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ กล#าวเปGดการประชุมสภาองคการ

บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปH ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ4งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ� เรื่อง ประกาศเขตการให4ความช�วยเหลือ
ผู4ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ� และอําเภอ    
หัวหิน  (ภัยแล4ง) ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
สําหรับโครงการปIญหาความเดือดร6อนอันเก่ียวกับน้ําอุปโภคบริโภค หรือน้ําเพ่ือ
การเกษตร อยู#ระหว#างการสํารวจ และประมาณราคา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปH ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม ไม#มีผู6ใดขอแก6ไขรายงานการประชุม โดยให6การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล6ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู4ถาม 

- ไม#มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท4องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล4วเสร็จ 
- ไม#มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ

สามป& พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารร�างแผนฯ) 
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟชี้แจงรายละเอียดต#อท่ีประชุม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามท่ีองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟได6แจ6งให6ทุกหมู#บ6านจัดประชุมประชาคม
หมู#บ6าน เพ่ือสํารวจปIญหาความเดือดร6อนของประชาชน โดยท่ีประชุมประชาคม
หมู#บ6านทุกหมู#บ6าน ได6ดําเนินการจัดทําและเสนอโครงการ ปIญหาความต6องการใน
การพัฒนาหมู#บ6าน ให6กับองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือรวบรวมและ
จัดทําเปKนร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๖๐-
๒๕๖๒) และอีกส#วนหนึ่งเปKนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมขององคการ
บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ซ่ึงดําเนินการโดยส#วนราชการขององคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟนั้น บัดนี้การจัดทําร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบล    
หินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ได6ดําเนินการแล6วเสร็จ เปKนไปตามข้ันตอนและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข6องแล6ว 

  
 



๔ 

ข4อกฎหมาย 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๓  

ข4อ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามปH ให6ดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน
การดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินร#วมกับประชาคมท6องถ่ิน กําหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให6สอดคล6องกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ#งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสอดคล6องกับปIญหา ความต6องการของประชาคม
และชุมชน โดยให6นําข6อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน#วยงานต#างๆ และข6อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปH 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท6องถ่ินรวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา ปIญหาความต6องการ และข6อมูลนํามาจัดทําร#างแผนพัฒนาสามปH 
แล6วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ิน 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปHเสนอผู6บริหาร
ท6องถ่ิน 

(๔) ผู6บริหารท6องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปH และประกาศใช6
แผนพัฒนาสามปH 

สําหรับองคการบริหารส#วนตําบล ให6ผู6บริหารท6องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปH
ต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให6ความเห็นชอบก#อน แล6วผู6บริหารท6องถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช6แผนพัฒนาสามปHต#อไป 

ข4อ ๑๘ วรรคแรก แผนพัฒนาสามปHให6จัดทําและทบทวนให6แล6วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนก#อนงบประมาณประจําปH 
(๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ีมท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท4องถ่ิน ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  

ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนขององคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน กําหนดให6
ผู6บริหารองคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน เสนอร#างแผนฯ ต#อสภาฯ ให6ความเห็นชอบก#อน 
แล6วจึงอนุมัติและประกาศใช6ภายในเดือน พฤษภาคม 

 รายละเอียดปรากฏตามร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ท่ีนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6เสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธาน ขอเชิญท่ีประชุมอภิปราย 
นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ร#างแผนฯ ของสํานักงานปลัด ลําดับท่ี ๓๓-๓๕ อยากให6พิจารณาโครงการอีกครั้ง 
ลําดับท่ี ๓๓ โครงการต#อเติมอาคารจอดรถ ให6เลื่อนการดําเนินการออกไปก#อน 



๕ 

ลําดับท่ี ๓๔ โครงการก#อสร6างห6องน้ํา ให6เปลี่ยนเปKนปรับปรุงห6องน้ํา 
ลําดับท่ี ๓๕ โครงการปรับปรุงต#อเติมอาคารประปา ยังไม#เร#งด#วน 
ลําดับท่ี ๓๙ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน6ตบุTก ๑ เครื่อง(งานแผนท่ีภาษี) และลําดับท่ี 
๔๐ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ จํานวน ๒ เครื่อง 
(งานแผนท่ีภาษี) เปKนการจัดซ้ือทุกปH 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๑๕ 

ลําดับท่ี ๔ โครงการส#งเสริมการท#องเท่ียว ในพ้ืนท่ีไม#มีแหล#งท#องเท่ียว  
ลําดับท่ี ๑๒ โครงการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง และลําดับท่ี ๑๓ จัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล#อลื่นซํ้าซ6อนกันหรือไม# 

นายจรัส อุชุภาพ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๓  

ลําดับท่ี ๓๗ โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ผลการดําเนินการปH ๒๕๕๙ 
เปKนอย#างไร และปH ๒๕๖๐ จะใช6ได6หรือไม# ซ่ึงการสํารวจข6อมูลต6องตรวจสอบพ้ืนท่ี
ด6วยหรือว#า เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ก่ีตัว ทําให6ชาวบ6านเกิดความกังวลใจในเรื่องของภาษี 

นายธงชาติ บุญรอด 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๒ 

การสํารวจจัดทําแผนท่ีภาษี ขอให6เน6นผู6ประกอบการรายใหญ#มากกว#าประชาชน 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ธุรกิจแต#ละประเภท มีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนตารางเมตรและเท#าไร และการจัดทํา
โครงการแผนท่ีภาษีฯ ซ่ึงเม่ือครั้งขอต้ังจ#ายจากงบประมาณ ปH ๒๕๕๙ เหตุใดจึงต6อง 
มีการดําเนินการต#อในปH ๒๕๖๐ 

นายธนวัฒน� จั่นปาน 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑  

ลําดับท่ี ๖ โครงการอบรมศึกษาดูงาน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เปKนการดูงาน    
ก่ีครั้ง 

นายจักริน พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

ขอชี้แจงตามประเด็นการอภิปราย ในโครงการต#างๆ ซ่ึงข6อมูลเก่ียวกับงบประมาณแต#
ละโครงการ เปKนตัวเลขประมาณการ และชี้แจงโครงการในลําดับท่ีมีการอภิปราย 
และหากชี้แจงไม#ครบถ6วนทุกลําดับท่ีอภิปราย หรือสอบถาม สามารถสอบถาม
รายละเอียดได6เพ่ิมเติม 
ลําดับท่ี ๔ โครงการส#งเสริมการท#องเท่ียว เปKนค#าใช6จ#ายในการส#งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และการท#องเท่ียวในภาพรวมของหัวหิน เช#น งานสามอ#าว และ
งานหัวหินรําลึก เปKนต6น 
ลําดับท่ี ๖ โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เปKนโครงการท่ีบรรจุไว6ใน
แผนฯ ทุกปH และเปKนโครงการท่ีต6องดําเนินการอบรมให6ความรู6แก#คณะผู6บริหาร 
สมาชิก สภา อบต. พนักงานส#วนตําบล และเจ6าหน6าท่ี  
ลําดับท่ี ๑๒ โครงการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง และลําดับท่ี ๑๓ จัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล#อลื่น เปKนโครงการจัดหาพัสดุซ่ึงเปKนรายจ#ายประจํา บรรจุไว6ทุกปH 
เพ่ือใช6สําหรับรถยนตส#วนกลาง สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ๓๓ โครงการต#อเติมอาคารจอดรถ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท เปKนตัวเลข
ประมาณการ 
ลําดับท่ี ๓๔ โครงการก#อสร6างห6องน้ํา เนื่องจาก อบต.หินเหล็กไฟ มีการต6อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และมีหน#วยงานต#างๆ มาขอใช6ขอสถานท่ีประชุมบ#อยครั้ง แต#ประสบกับ



๖ 

ปIญหาเรื้อรังคือ สภาพของห6องน้ํา ซ่ึงอยู#ในระดับตํ่า น้ําท#วมขัง ไม#มีทางระบาย เปKน
ท่ีสะสมของน้ําเสีย ก#อให6เกิดสภาพแวดล6อมท่ีไม#เหมาะสม หากท่ีประชุมเห็นว#าควร
เปลี่ยนแปลงโครงการเปKนปรับปรุงก็สามารถเปลี่ยนได6 แต#ไม#รับรองว#าจะสามารถใช6
งานได6ดีหรือไม#  
ลําดับท่ี ๓๕ โครงการปรับปรุงต#อเติมอาคารประปา ซ่ึงสํานักงานปลัดเห็นว#าอาคาร
ประปาซ่ึงดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา ได6ก#อสร6างมาหลายปHแล6ว และปIจจุบัน
ไม#ได6ใช6ประโยชนแต#อย#างใด จึงมีแผนงานท่ีจะปรับปรุงเพ่ือใช6ประโยชน โดยให6 
สมาชิก อปพร. มาดําเนินการประมูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด6วยการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินของ อปท.ฯ โดยการเสียค#าเช#าหรือค#าตอบแทนเปKนรายปH
ให6กับ อบต.หินเหล็กไฟ ซ่ึงก็เปKนสวัสดิการฯและสร6างความม่ันคงยั่งยืนให6กับ สมาชิก 
อปพร. ประการหนึ่ง รวมท้ังเปKนการไม#ปล#อยให6ทรัพยสินของทางราชการได6ใช6
ประโยชน ไม#ถูกท้ิงร6างด่ังเช#นสภาพท่ีเปKนอยู#ในปIจจุบัน 
ลําดับท่ี ๓๙ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน6ตบุTก ๑ เครื่อง (งานแผนท่ีภาษี) และลําดับท่ี 
๔๐ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ จํานวน ๒ เครื่อง 
(งานแผนท่ีภาษี) เปKนการจัดซ้ือเพ่ือใช6ในงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
โดยเฉพาะ เนื่องจากปIจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงได6รับโอนมาจากกองคลัง เพียง
เครื่องเดียว ซ่ึงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ต6องมีการใช6โปรแกรมใน
การดําเนินการและจัดเก็บข6อมูลเปKนจํานวนมาก รวมท้ังต6องมีการสํารองข6อมูลไว6 จึง
ต6องมีการจัดหาเพ่ิมเติม 
ลําดับท่ี ๓๗ โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอชี้แจงรายละเอียดว#า
ขณะนี้ดําเนินการสํารวจข6อมูลภาคสนามไปแล6วประมาณ ๕๐% คือโซนบายพาสฝIXง
ตะวันตก และบันทึกข6อมูลเข6าระบบ LTAX๓๐๐๐ ประมาณ ๓๐% กําลังเข6าสู#การ
สํารวจภาคสนามโซนบายพาสฝIXงตะวันออก มีปIญหาอุปสรรคขัดข6องหลายประการใน
การดําเนินการจัดทํา ซ่ึงทําให6คลาดเคลื่อนจากแผนงานท่ีกําหนดไว6 อาทิ ส#วน
ราชการท่ีร#วมรับผิดชอบมีภาระงานประจําซ่ึงไม#อาจร#วมสํารวจภาคสนามในโซนท่ี
มอบหมายได6ตามกําหนด ความคลาดเคลื่อนของข6อมูลท่ีดิน เปKนต6น ดังนั้นจึงยังคง
ต6องบรรจุโครงการดังกล#าวไว6ในแผนฯ ปH ๒๕๖๐ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ท่ีดินเกิดข้ึนทุกเดือน เช#น การซ้ือ ขาย การรวมแปลง การแยกแปลง โดยพิจารณาได6
จากการได6รับการจัดสรรนิติกรรมท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สาขาหัวหิน เปKนประจําทุกเดือน โดยข6อมูลเก่ียวกับการได6รับการจัดสรรนิติกรรม
ท่ีดิน และประเด็นค#าเช#ามาตรฐานกลางต#อตารางเมตร จะขอให6ทางผู6อํานวยการ 
กองคลัง เปKนผู6ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต#อท่ีประชุม 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู4อํานวยการกองคลัง 

ขอชี้แจง ๒ ประเด็น ดังนี้ 
๑. ค#าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมท่ีดิน องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
ได6รับการจัดสรรจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน โดยเฉลี่ย



๗ 

เดือนละ ๑ ล6านบาทเศษ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีรายรับในรายการนี้ประมาณ 
๑๗ ล6านบาทเศษ เม่ือเปรียบเทียบกับปHท่ีผ#านมาโดยเฉลี่ยมีรายรับประมาณ ๒ ล6าน
บาทเศษต#อเดือน 
๒. ค#าเช#ามาตรฐานกลางต#อตารางเมตร ซ่ึงใช6ในการประเมินภาษีโรงเรือนข้ึนอยู#กับ
ประเภทกิจการและทําเล 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

เกรงว#าจะไม#ทันท่ีจะสามารถใช6งานได6ในปH ๒๕๖๐ และการจัดเก็บภาษีจะไม#เปKนไม#
ตามเป]าหมายท่ีตั้งไว6 จึงต6องการให6จัดเก็บในผู6ประกอบการรายใหญ#ๆ ก#อน 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ผู6ประกอบการรายใหญ# ทางองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6มีการสํารวจ
ข6อมูลก#อนการประเมินและจัดเก็บภาษีทุกปH ตัวอย#างเช#น โรงงานสัปปะรด หมู#ท่ี ๓  , 
สนามกอลฟและสวนน้ําแบล็คเม6าเท#น เปKนต6น 

นายอภิชาติ ชูลขันธ� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ชาวบ6านฝากมาถามเรื่องท่ีอยู#อาศัยและสถานท่ีประกอบการ เสียภาษีอย#างไร  

นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ควรแสดงให6ทราบถึงผลการดําเนินการว#าอยู#ในข้ันตอนใด 

ประธาน ในการสํารวจข6อมูลภาคสนามต6องจัดเก็บข6อมูลท้ังหมดเก่ียวกับการใช6ประโยชนใน
ท่ีดิน ซ่ึงการเสียภาษีก็เปKนไปตามลักษณะการใช6ประโยชนของท่ีดิน  

นายจักริน พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

ตามท่ีประธานกล#าวมานั้นถูกต6องแล6ว ประเด็นท่ีท#านสมาชิกสภา อบต. ได6สอบถาม
เก่ียวกับโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน นั้น ไม#ทราบว#าท่ีประชุมจะ
สอบถาม ซ่ึงหากได6รับทราบล#วงหน6าว#าจะสอบถามรายละเอียดการดําเนินการ/
ความก6าวหน6า/ปIญหาอุปสรรค ตามโครงการดังกล#าว จะได6จัดเตรียมข6อมูลมา
นําเสนอ งบประมาณท่ีสํานักงานปลัดได6รับในการดําเนินโครงการฯ ในปH ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ไม#ใช#ตัวเลขท่ีสูงเลยเม่ือเปรียบเทียบกับหลาย อปท.ท่ีได6
ดําเนินการจ6างเอกชนในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินแล6วไม#สามารถใช6
งานระบบได6 ต6องใช6งบประมาณในการจ6างทําใหม#อีกและประสบกับปIญหาเช#นเดิมอีก 
คือไม#สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข6อมูลเองได6 ซ่ึงหลายแห#งก็รอการตรวจสอบ
และเรียกเงินคืนจาก สตง. และในการสํารวจข6อมูลภาคสนามในช#วงเวลาท่ีผ#านมายัง
ไม#เคยประสบปIญหาประชาชนการไม#ให6ความร#วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ี เจ6าของ/
ผู6ครอบครองทรัพยสินบางรายได6มีการนัดหมายทีมงานให6เข6าไปสํารวจข6อมูล และใน
กรณีท่ีมีข6อสงสัยเก่ียวกับการสํารวจแผนท่ีภาษีฯ ก็ไม#เกินวิสัยท่ีทีมสํารวจจะสามารถ
ชี้แจงจนเกิดความเข6าใจได6 ในกรณีสถานประกอบการรายใหญ# ท่ีได6เคยเข6าสํารวจ
พร6อมนายก อบต.และปลัด อบต. ผู6ประกอบการเข6าใจและยอมรับผลการประเมินค#า
ภาษี เปKนอย#างดี เพราะเปKนหน6าท่ีท่ีผู6ประกอบการต6องเสียภาษีให6กับรัฐตามกฎหมาย
โดยไม#อาจหลีกเลี่ยงได6 ท่ียังอาจมีปIญหาไม#ค#อยเข6าใจหรือให6ความร#วมมือบางรายคือ 
ผู6ประกอบการขนาดเล็ก หรือกลาง ท่ีไม#มีทนายประจําสถานประกอบการ และไม#เคย
เสียภาษีให6กับท6องถ่ิน ก็จะหาข6ออ6างหรือช#องทางในการปกปGด หลบเลี่ยง รวมท้ัง



๘ 

ไม#ให6ความร#วมมือ แต#ท้ังนี้ไม#ได6เปKนปIญหาในการสํารวจแต#ประการใด เพราะสามารถ
ใช6เทคนิคในการสํารวจอ่ืนๆ ได6 รวมท้ังการใช6ประโยชนในท่ีดินซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ได6จากภาพถ#ายทางอากาศ  

ประธาน ในการแจ6งประเมินภาษี หากชาวบ6านรายใดเห็นว#า การประเมินไม#เปKนธรรมก็
สามารถอุทธรณการประเมินได6 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ  

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กับกรณี
การจัดเก็บรายได6 ดังนี้  
๑. การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กล#าวโดยสรุปท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บ
รายได6 คือ เปKนเครื่องมือในการรวบรวมข6อมูลของผู6มีกรรมสิทธิ์/ผู6ครอบครอง
ทรัพยสิน ตําแหน#งท่ีต้ังของทรัพยสิน ทําเลภาษี-การประเมินภาษี การใช6ประโยชนใน
ท่ีดินทุกแปลง ทําให6ทราบทรัพยสินท่ียังมิได6ชําระภาษี ทําให6ทราบรายละเอียดของ
ทรัพยสินท่ีถูกต6อง ครบถ6วน และเปKนปIจจุบันของผู6มีกรรมสิทธิ์แต#ละราย 
๒. การเร#งรัดติดตาม การจัดเก็บรายได6 เปKนหน6าท่ีของงานจัดเก็บรายได6 กองคลัง ท่ี
ต6องดําเนินการ ตามหน6าท่ีท่ีได6กําหนดไว6ในงานนั้นอยู#แล6ว แม6ว#าจะไม#ได6ดําเนินการ
จัดทําหรือไม#มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
ดังนั้น หน6าท่ีของสํานักงานปลัด ซ่ึงได6รับมอบหมายให6เปKนเจ6าภาพหลักในการ
ดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คือการทําให6ได6มาซ่ึงข6อมูลผู6มี
กรรมสิทธิ์/ผู6ครอบครองทรัพยสิน ตําแหน#งท่ีต้ังของทรัพยสิน ทําเลภาษี-การประเมิน
ภาษี การใช6ประโยชนในท่ีดินทุกแปลง ส#วนการจัดเก็บรายได6 คือ หน6าท่ีของกองคลัง 

ประธาน สั่งพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๑๐ น 
 ...............................................พักการประชุม...................................................... 
เริ่มประชุมต�อ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ประธาน ขอเปGดการประชุมต#อในญัตติท่ีค6างพิจารณา คือ ญัตติขอความเห็นชอบร#าง

แผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ซ่ึง
ขณะนี้อยู#ระหว#างการพิจารณาและอภิปรายแผนฯของสํานักงานปลัด 

นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ลําดับท่ี ๔๘ โครงการทบทวน อปพร.และลําดับท่ี ๕๒ อบรม อปพร.รุ#น ๓ ลําดับท่ี 
๖๒-๖๖ อาจซํ้าซ6อน และงบประมาณมากเกินไป ซ่ึงในการฝ^กอบรม อปพร.รุ#น ๒    
ท่ีผ#านมาช#วงปลายปH ๒๕๕๘ มีเจ6าหน6าท่ี ประมาณ ๕๐% เปKนผู6เข6ารับการฝ^กอบรม 

นายจักริน พ�วงดี 
หัวหน4าสํานักปลัด 

ลําดับท่ี ๔๘ โครงการทบทวน อปพร. จําเปKนต6องบรรจุไว6ในแผนฯ เนื่องจากเม่ือมี
การฝ^กอบรมรุ#นจัดต้ังแล6ว ต6องมีการฝ^กทบทวน เพ่ือเปKนการเตรียมความพร6อม
สําหรับการเผชิญเหตุ 
ลําดับท่ี ๕๒ อบรม อปพร.รุ#น ๓ จําเปKนต6องบรรจุไว6ในแผนฯ เพ่ือให6เปKนไปตาม
นโยบายและข6อสั่งการของกรมส#งเสริมการปกครองท6องถ่ิน ซ่ึงให6มีจํานวน อปพร.
เพ่ือปฏิบัติหน6าท่ี ไม#น6อยกว#าร6อยละ ๒ ของจํานวนประชากร 
ลําดับท่ี ๖๒ โครงการแก6ไขปIญหาขาดแคลนน้ําและไฟป_า ยังคงต6องบรรจุไว6ในแผนฯ 



๙ 

เนื่องจากสภาพปIจจุบัน ยังต6องมีการแจกจ#ายน้ําอุปโภคบริโภคให6กับประชาชนท่ีขาด
แคลนน้ํา  
ลําดับท่ี ๖๓ โครงการบํารุงรักษาและซ#อมแซมครุภัณฑ (รายจ#ายเพ่ือให6สามารถใช6
งานได6ตามปกติท่ีมีวงเงินไม#เกิน ๕,๐๐๐ บาท) เปKนค#าใช6สอย ส#วนลําดับท่ี ๖๖ 
โครงการบํารุงรักษาและซ#อมแซมครุภัณฑ (รายจ#ายเพ่ือให6สามารถใช6งานได6ตามปกติ
ท่ีมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) เปKนค#าครุภัณฑ ซ่ึงไม#ใช#รายจ#ายในหมวดและประเภท
รายจ#ายเดียวกัน 
ลําดับท่ี ๖๔ โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง มีเป]าหมายในการดําเนินการคือ จะ
จัดฝ^กอบรมให6ความรู6แก#หมู#บ6าน ชุมชน ให6มีความรู6และสามารถใช6ถังดับเพลิงเพ่ือ
ระงับเหตุได6เบ้ืองต6น ก#อนท่ีหน#วยงานรัฐจะเข6าไปช#วยเหลือ โดยจัดซ้ือถังดับเพลิงหรือ
อุปกรณอ่ืนท่ีจําเปKน  
ลําดับท่ี ๖๕ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น วัตถุประสงคเพ่ือเปKนค#าน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล#อลื่น สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ท้ัง ๒ คัน 

นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

การฝ^กอบรม อปพร. มีปIญหาคือ หลังจากผ#านการฝ^กอบรมแล6ว สั่งใช6ปฏิบัติงานไม#
ค#อยได6 และหาผู6เข6ารับการอบรมไม#ได6ตามท่ีกําหนดจํานวนไว6 ควรนํางบประมาณใน
การจัดฝ^กอบรม อปพร.ไปใช6ในการพัฒนาภายในหมู#บ6าน 

ประธาน การแจกจ#ายน้ํา ต6องการให6มีการสรุปข6อมูลว#า แต#ละเดือนมีการแจกจ#ายอย#างไร 
นายบุญอ4าย ทรัพย�มา 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๒ 

เกิดเหตุไฟไหม6 โทรแจ6งมาท่ี พ.จ.อ.ไชยาฯ เจ6าพนักงานป]องกัน แต#ไม#มีรถน้ําไปดับไฟ 
ไม#รู6ว#าเกิดจากเหตุใด 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ใครเปKนผู6มีอํานาจการสั่งการ ต6องชัดเจน ท้ังนี้อยู#ท่ีการบริหารจัดการภายใน 

 กองช�าง 
นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ลําดับท่ี ๑ ปรับปรุงและต#อเติมห6องทํางานกองช#างและกองสวัสดิการฯ ไม#มีสถานท่ี
ให6ดําเนินการต#อเติมแล6ว 
ลําดับท่ี ๒ จัดทําป]ายชื่อซอยถนนภายในตําบล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปKน
จํานวนมากเกินไป 
ลําดับท่ี ๖ จัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป ควรลดจํานวนลงบ6าง 
ลําดับท่ี ๗ โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด6านข6างหอประชุมและด6านข6างหอถัง
ประปาของ อบต. ควรนํางบประมาณไปดําเนินการในหมู#บ6าน 
ลําดับท่ี ๑๐ ติดต้ังเสียงไร6สายภายในหมู#บ6าน ดําเนินการหมู#ใด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู4อํานวยการกองช�าง 

ลําดับท่ี ๑ เปKนการปรับปรุงต#อเติมด6านหลัง เปKนห6องเก็บของ จําเปKนต6องดําเนินการ 
ลําดับท่ี ๒ จัดทําป]ายชื่อซอยถนนภายในตําบล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปKน
เพียงตัวเลขประมาณการ 
ลําดับท่ี ๖ จัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป เปKนเพียงตัวเลขประมาณการ 
ลําดับท่ี ๗ โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด6านข6างหอประชุมและด6านข6างหอถัง



๑๐ 

ประปาของ อบต. เปKนโครงการท่ีควรต6องดําเนินการ เนื่องจากเปKนพ้ืนท่ีท่ีรถน้ําต6อง
ใช6เปKนเส6นทางไปรองรับน้ําจากหอถังประปา มีน้ําท#วมขัง ผิวทางชํารุดเปKนหลุมบ#อ 
ลําดับท่ี ๑๐ เปKนการติดต้ังเพ่ิมหมู#ท่ี ๑ จุด รวม ๑๖ จุด 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล4อม 
นายบุญเกล4า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ลําดับท่ี ๔ โครงการฝ^กอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด6านการส#งเสริม
สุขภาพฯ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป]าหมายคือกลุ#มใด จํานวนเท#าใด 

นายพงศ�ศักดิ์ นาคโต 
ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

เป]าหมายคือ อสม. จํานวน ๑๕๐ คน 

 กองส�งเสริมการเกษตร 
นายณรงค�เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๙ 
นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 

ลําดับท่ี ๑๔ โครงการฝ^กอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เป]าหมายคือกลุ#มใด 
 
กลุ#มเป]าหมายคือ ๑.ศบกต. ๒.เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน+มีสนใจ และมีการปฏิบัติจริง 

ประธาน ขอมติท่ีประชุมว#าเห็นชอบร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ท่ีนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6เสนอต#อท่ี
ประชุมหรือไม# 

ท่ีประชุม มีมติเสียงข6างมากเห็นชอบร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) รายละเอียดตามร#างแผนฯ ท่ีนายกองคการบริหารส#วนตําบล    
หินเหล็กไฟเสนอ ยกเว6นโครงการดังต#อไปนี้ท่ีไม#เห็นชอบด6วยเสียงข6างมากให6บรรจุใน
แผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ๓๓ โครงการต#อเติมอาคารจอดรถ เหตุผล ยังไม#จําเปKน ควรนํางบประมาณ
ไปพัฒนาในหมู#บ6านก#อน 
ลําดับท่ี ๓๕ โครงการปรับปรุงต#อเติมอาคารประปา 
ลําดับท่ี ๔๘ โครงการฝ^กอบรมทบทวน อปพร. เหตุผล ยังไม#มีความจําเปKน  
ลําดับท่ี ๕๒ โครงการฝ^กอบรม อปพร.รุ#น ๓ เหตุผล ยังไม#มีความจําเปKน เพราะหาคน
เข6ารับการฝ^กยาก เม่ือฝ^กแล6วสั่งปฏิบัติงานไม#ค#อยได6 
โดยมีมติเสียงข6างมากให6เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ/เพ่ิมเติมรายละเอียดเป]าหมาย ดังนี้ 
สํานักงานปลัด 
ลําดับท่ี ๓๔ โครงการก#อสร6างห6องน้ํา เปลี่ยนเปKน โครงการปรับปรุงซ#อมแซมห6องน้ํา 
กองช�าง 
ลําดับท่ี ๗ โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด6านข6างหอประชุมและด6านหน6าหอถัง
ประปาของ อบต.หินเหล็กไฟ เป]าหมาย โดยเทพ้ืน คสล.กว6าง ๖ เมตร เชื่อมพ้ืน 
คสล.เดิม ไปหอถังประปา 

  
 



๑๑ 

๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล  
หินเหล็กไฟสามป& (ป& ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายนักวิเคราะหนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต#อท่ีประชุม 

นางพิรวรรณ ไพบูลย�อนันต� 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

โครงการท่ีแก4ไข จํานวน ๑ โครงการ คือ 
๑. เสริมคอนกรีตไหล#ทาง ซ.ฉํ่าชื่น ม.๑๕ งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท    

(งบ อบต.) หน#วยงานรับผิดชอบ กองช#าง ป&ท่ีดําเนินการ ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงมา
ดําเนินการในป& ๒๕๕๙ 

 ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก6ไข การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ข4อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท6องถ่ิน ให6ดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท6องถ่ิน จัดทําร#างแผนพัฒนาสามปH
ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร6อมเหตุผลและความจําเปKนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท6องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปHท่ีเ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู6บริหารท6องถ่ิน 

ผู6บริหารท6องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปHท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และประกาศใช6แผนพัฒนาสามปHท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารส#วนตําบล ให6ผู6บริหารท6องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปHท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให6ความเห็นชอบก#อน 
แล6วผู6บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช6ต#อไป 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ขอให6ทางกองช#าง ชี้แจง กรณีท่ีมีความผิดพลาด เก่ียวกับงบประมาณท่ีใช6พัฒนา ใน
หมู# ๑๕ บ#อยครั้ง และหลายปH ติดต#อกันว#าเปKนเพราะเหตุใด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู4อํานวยการกองช�าง 

ขออนุญาตท่ีประชุม เนื่องจากได6รับโทรศัพทว#าพ#อป_วย เข6าโรงพยาบาล 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู4อํานวยการกองคลัง 

ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดแทน ดังนี้ ปHงบประมาณ ๒๕๕๘ ได6มีการต้ังงบประมาณ
ขยายเขตประปา หมู#ท่ี ๑๕ และสภาฯ ได6อนุมัติให6กันเงินมาเบิกจ#ายในปHงบประมาณ 
๒๕๕๙ แล6ว แต#เนื่องจากกองช#างไม#ได6จัดทําฎีกา และวางฎีกากันเงินต#อกองคลัง 
ประกอบกับกองคลังได6ปGดงบ พร6อมรายงานไปยังหน#วยงานท่ีเก่ียวข6องตามระเบียบฯ 
แล6ว ซ่ึงได6ดําเนินการหาแนวทางแก6ไขโดยปHงบประมาณ ๒๕๕๙ กองช#างและกองคลัง
ได6โอนงบประมาณมาดําเนินการโครงการดังกล#าวให6 ระหว#างดําเนินการ ทราบว#า 
การประปาฯ มีแผนงาน และงบประมาณ มาดําเนินการในพ้ืนท่ีดังกล#าวแล6วเช#นกัน 



๑๒ 

จึงได6โอนงบประมาณขยายเขตประปาของหมู# ๑๕ ไปดําเนินการตามโครงการอ่ืนๆ 
ภายในหมู#บ6าน 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

โครงการขยายเขตประปายังไม#ได6ดําเนินการ และยังไม#รู6ว#าจะดําเนินการเม่ือไร ทาง 
อบต.ก็ไม#สามารถไปเร#งรัดให6ดําเนินการได6 เนื่องจากไม#ใช#งบประมาณของ อบต. 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู4อํานวยการกองคลัง 

เข6าใจว#าอยู#ในข้ันตอนการทําสัญญาแล6ว ตามท่ี ผอ.กองช#าง ได6ชี้แจงต#อท่ีประชุม ใน
การประชุมประจําเดือนท่ีผ#านมา และคาดว#าการประปาฯ จะสามารถเร#งรัดการ
ก#อสร6างได6เม่ือใกล6สิ้นสุดระยะเวลาก#อสร6างตามสัญญา 

นายสุดจริต กล่ินอยู� 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ทาง ผอ.กองช#าง เคยรับปากในท่ีประชุม ว#าจะแล6วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ แต#
ขณะนี้ก็ยังไม#ได6ดําเนินการแต#อย#างใด 

ประธาน ปIญหาท่ีเกิดข้ึน เรื้อรังมาต้ังแต#ปH ๒๕๕๘ ซ่ึงอยู#กับการบริหารจัดการภายในท่ีต6องฝาก
ให6ผู6บริหารดําเนินการด6วย 

ประธาน ขอมติท่ีประชุมว#าเห็นชอบให6เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ในโครงการดังกล#าว หรือไม# 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให6เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟสามปH (ปH ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ในโครงการดังกล#าวท่ีได6เสนอต#อท่ี
ประชุม 

 ๕.๓ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�าย ตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป&
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟชี้แจงราย ละเอียดต#อท่ีประชุม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด6วยสํานักงานปลัด กองช#าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม และกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได6เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เพ่ือให6เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ#ายหมวดค#าครุภัณฑ และหมวดค#าท่ีดินและ
สิ่งก#อสร6าง ตามรายการ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานปลัด 
โอนเพ่ิม 

๑. ค#าใช6จ#ายโครงการแก6ไขปIญหาขาดแคลนน้ําและไฟป_า ต้ังไว6 ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก#อนโอน ๓,๕๘๐ บาท ขอโอนเพ่ิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากงบกลาง ประเภท
เงินสํารองจ#าย 

๒. วัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น ค#าน้ํามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกน้ําฯ ต้ังไว6 ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลือก#อนโอน ๒,๑๔๐ บาท ขอโอนเพ่ิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจ#าย 
 
 



๑๓ 

โอนลด 
งบกลาง ประเภท เงินสํารองจ#าย ต้ังไว6 ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน 

๓๗๓,๓๗๖ บาท โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๗๓,๓๗๖ บาท 
โอนเพ่ิม/ตั้งจ�ายเปNนรายการใหม� 

๑. ครุภัณฑยานพาหนะและขนส#ง รายการจัดซ้ือพ#วงข6างรถมอเตอรไซดพร6อม
หลังคา ต้ังไว6 ๑๖,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากค#าใช6จ#ายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

๒. ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ท่ีมีวงเงินเกินกว#าห6าพันบาท) ต้ังไว6 
๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๒๗,๑๙๔.๙๐ บาท ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท จากเงินเดือนพนักงานส#วนตําบล 
โอนลด 

- ค#าใช6จ#ายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ต้ังไว6 ๑,๙๗๒,๐๐๐ 
บาท คงเหลือก#อนโอน ๑,๐๓๙,๑๗๕ บาท โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 
๑,๐๒๓,๑๗๕ บาท 

- เงินเดือนพนักงานส#วนตําบล ต้ังไว6 ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน 
๑,๕๑๗,๔๑๖ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๔๑๗,๔๑๖ บาท 
(๒) กองช�าง 
โอนมาตั้งจ�ายเปNนรายการใหม� 

๑. ค#าก#อสร6างถนน คสล.ซอยรุ#งโรจน หมู#ท่ี ๔ ผิวจราจรกว6าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร6อมวางท#อระบายน้ํา คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒ 
จุด จุดละ ๕ ท#อน ฯ ต้ังไว6 ๗๘๘,๐๐๐ บาท จากเงินอุดหนุน ค#าใช6จ#ายในการติดต้ัง
หม6อแปลงและขยายเขตระบบไฟฟ]าและอุปกรณไฟฟ]า 

๒. ค#าก#อสร6างถนน คสล.ซอยฉํ่าชื่น(ช#วงท่ี ๒) ต#อจากโครงการเดิม ปH ๒๕๕๙   
หมู#ท่ี ๑๕ ผิวจราจรกว6าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ต้ังไว6 
๑๕,๖๐๐ บาท จากเงินอุดหนุน ค#างานก#อสร6างขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณ 
ซอยฉํ่าชื่น-ซอยโรงน้ํา หมู#ท่ี ๑๕ 

๓. ค#าก#อสร6างไหล#ทางถนน คสล.ซอยฉํ่าชื่น หมู#ท่ี ๑๕ ผิวจราจรกว6าง ๐.๘๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ต้ังไว6 ๕๗๐,๓๐๐ บาท จากเงินอุดหนุน 
ค#างานก#อสร6างขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณ ซอยฉํ่าชื่น-ซอยโรงน้ํา หมู#ท่ี 
๑๕ จากค#าก#อสร6างระบบน้ําประปาพร6อมอุปกรณ หมู#ท่ี ๑๒ 

๔. ค#างานขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณในหมู#บ6าน (ต#อจากโครงการเดิม 
ปH ๒๕๕๙) หมู#ท่ี ๑๒ โดยทําการวางท#อประปา พี.วี.ซี.ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ 
ระยะทาง ๑,๓๘๗ เมตร ต้ังไว6 ๒๖๓,๙๐๐ บาท จากค#าก#อสร6างระบบน้ําประปา
พร6อมอุปกรณ หมู#ท่ี ๑๒ 

 



๑๔ 

๕. ค#างานปรับปรุงภู มิทัศนข6างซอยหม#อนไหมสมเด็จฯ หมู# ท่ี  ๑๔ ต้ังไว6 
๔๘๓,๒๗๘ บาท จากเงินอุดหนุน ค#าขยายเขตประปาและอุปกรณภายในตําบล 
โอนลด 

- เงินอุดหนุน ค#าใช6จ#ายในการติดต้ังหม6อแปลงและขยายเขตระบบไฟฟ]าและ
อุปกรณไฟฟ]า ต้ังไว6 ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๗๘๘,๐๗๗.๓๐ บาท    
โอนลด ๗๘๘,๐๐๐ บาท (ข6อ ๑) คงเหลือหลังโอน ๗๗.๓๐ บาท 

- เงินอุดหนุน ค#างานก#อสร6างขยายเขตวางท#อประปาพร6อมอุปกรณ ซอยฉํ่าชื่น-
ซอยโรงน้ํา หมู#ท่ี ๑๕ ต้ังไว6 ๗๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๗๐๐,๐๐๐ บาท    
โอนลด ๑๕,๖๐๐ บาท (ข6อ ๒) และ ๕๗๐,๓๐๐ บาท (ข6อ ๓) คงเหลือหลังโอน 
๑๑๔,๑๐๐ บาท 

- ค#าก#อสร6างระบบน้ําประปาพร6อมอุปกรณ หมู#ท่ี ๑๒ ต้ังไว6 ๓๙๕,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก#อนโอน ๓๙๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๖๓,๙๐๐ บาท (ข6อ ๔) คงเหลือหลังโอน 
๑๓๑,๑๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุน ค#าขยายเขตประปาและอุปกรณภายในตําบล ต้ังไว6 ๑,๐๒๐,๐๐ 
บาท คงเหลือก#อนโอน ๗๕๓,๒๗๘ บาท โอนลด ๔๘๓,๒๗๘ บาท (ข6อ ๕) คงเหลือ
หลังโอน ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
(๓) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล4อม 
โอนมาตั้งจ�ายเปNนรายการใหม� 

๑. ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ท่ีมีวงเงินเกินกว#าห6าพันบาท) ต้ังไว6 
๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๑๗,๗๖๘.๗๐ บาท ขอโอนเพ่ิม จํานวน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท จากค#าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล#อลื่น จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
จากค#าตอบแทนพนักงานจ6าง ๔๐,๐๐๐ บาท 

๒. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ต้ังไว6 ๑๘,๐๐๐ 
บาท จากค#าตอบแทนพนักงานจ6าง 

๓. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ต้ังไว6 ๓๓,๐๐๐ 
บาท จากค#าตอบแทนพนักงานจ6าง 
โอนลด 

- ค#าวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น ต้ังไว6  ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน 
๕๖๐,๔๒๕ บาท โอนลดจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ (ข6อ ๑) คงเหลือหลังโอน ๔๖๐,๔๒๕
บาท 

- ค#าตอบแทนพนักงานจ6าง ต้ังไว6 ๒,๗๘๓,๒๕๖ บาท คงเหลือก#อนโอน 
๑,๔๘๖,๖๗๖ บาท โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท (ข6อ ๑) โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท (ข6อ ๒) 
และ ๓๓,๐๐๐ บาท (ข6อ ๓) คงเหลือหลังโอน ๑,๓๙๕,๖๗๖ บาท 
 
 



๑๕ 

(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โอนเพ่ิม 

๑. ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ท่ีมีวงเงินเกินกว#าห6าพันบาท) ต้ังไว6 
๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก#อนโอน ๒๒,๔๔๐ บาท ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
ค#าใช6จ#ายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (สํานักงานปลัด) 
ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ (แก4ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
หมวด ๔ การโอนและแก4ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข4อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค#าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร6างท่ีทําให6
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ#ายเปKนรายการใหม# ให6เปKนอํานาจ
อนุมัติของสภาท6องถ่ิน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติการโอนงบประมาณตามรายการท่ีเสนอ 
 ๕.๔ ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ 

(๑) เครื่องพิมพเอกสาร SUMSUNG รุ#น Xpress c430 จํานวน ๑ เครื่อง ให6กับ กอง
ส#งเสริมการเกษตร มอบโดย ศูนยบริการและถ#ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหินเหล็กไฟ  
ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยการบริหารพัสดุของหน�วยการบริหารราชการ
ส�วนท4องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม 
หมวด ๒ การจัดหา 

ข4อ ๙ วรรคแรก ในกรณีท่ีมีผู6อุทิศพัสดุให6เปKนกรรมสิทธิ์แก#หน#วยการบริหาร
ราชการส#วนท6องถ่ิน หรือให6สิทธิเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให6เปKนผู6ดูแลพัสดุนั้น ถ6าการ
กระทําดังกล#าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หน#วยการบริหารราชการส#วนท6องถ่ินจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได6ต#อเม่ือได6รับความเห็นชอบจากสภาหน#วยการบริหาร
ราชการส#วนท6องถ่ินนั้น 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทรับมอบพัสดุตามรายการดังกล#าว 
 
 
 
ประธาน 

๕.๕ ขอความเห็นชอบคัดเลือกกรรมการการศึกษา 
(๑) ผู6ทรงคุณวุฒิ ตามมติสภาท6องถ่ินเห็นชอบ 
(๒) หัวหน6าหน#วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข6องท่ีสภาท6องถ่ินเห็นชอบ 
หนังสือกรมส#งเสริมการปกครองท6องถ่ิน ด#วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองส#วน
ท6องถ่ิน ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได6กําหนดแนวทางการแต#งต้ังคณะกรรมการ
การศึกษาขององคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน เพ่ือให6การจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองส#วนท6องถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคล6องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และ



แผนพัฒ
ประชาช
องคกรป
เห็นชอ
เก่ียวข6อ

ท่ีประชุม มีมติเห็น
 
  

(๑) นาง
(๒) นาย
และเอก

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติอ่ืน
ประธาน มีท#านใด
ท่ีประชุม ไม#มี 
ประธาน กล#าวข

บริหารส
ปPดประชุม เวลา ๑
  
  

 

     
     
 

     
     

     
     

     
     
     

     
       
 

นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และสามารถตอบ
ะชาชนในท6องถ่ินได6อย#างแท6จริง  จึงต6องมีการแต#งต้ังคณะ
คกรปกครองส#วนท6องถ่ิน เพ่ือดําเนินการดังกล#าว โดยในส
็นชอบ ประกอบด6วย ผู6ทรงคุณวุฒิ และหัวหน6าหน#วยง
ี่ยวข6อง 
ติเห็นชอบ เสนอ 
นางสาวบุญนาค ด6วงไพร ผู6ทรงคุณวุฒิ  
นายชุมพล       นาคประสบสุข ผอ.ร.ร.อนุบาลหัวหิน 

ะเอกชนท่ีเก่ียวข6อง 
ัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม# 

#าวขอบคุณผู6เข6าประชุม ผู6เข6าร#วมประชุมและกล#าวปGด
ิหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป

๑๕.๕๐ น. 

(ลงชื่อ)         ผู6จดบันทึก
  (นางจิราพร  รอดภัย) 
 เลขานุการสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเห

(ลงชื่อ)         กรรมการต
  (นายณรงคเดช  อินมี) 
 สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็ก

 

(ลงชื่อ)         กรรมการต
  (นายสายชล  บุบผา) 
 สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็ก

 

(ลงชื่อ)         กรรมการต
  (นางปราณี  พานพ#วง) 
 สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็ก
  

(ลงชื่อ)         
  (นายตรีธวัฒน  สุขศรีปพัฒน) 
       ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล

๑๖ 

ตอบสนองความต6องการของ
ั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
ยในส#วนท่ีสภาฯ ต6องให6ความ
น#วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี

หิน หัวหน6าหน#วยงานภาครัฐ

#าวปGดการประชุมสภาองคการ
ะจําปH พ.ศ.๒๕๕๙ 

ันทึกรายงานการประชุม 

หินเหล็กไฟ 

การตรวจรายงานการประชุม 

เหล็กไฟ หมู#ท่ี ๙  

การตรวจรายงานการประชุม 

เหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๔ 

การตรวจรายงานการประชุม 

เหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๖ 

ินเหล็กไฟ 


