
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจําป& ๒๕๖๐  

วันศุกร�ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

ผู1มาประชุม 
 

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

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

    
    



 

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ หน8า ๒ 

 

 
ผู1ไม�มาประชุม (ลาการประชุม) 

๑ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๗ 
๒ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๐ 
๓ นายบุญอ8าย ทรัพยมา สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๒ 
๔ นางปราณี พานพ�วง สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๖ 

     

ผู1เข1าร�วมประชุม 
 ๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

๒ นายแก�นนคร ขุนสงคราม รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

๓ นายวันเพ็ญ เรืองโรจน รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
๔ นายสมเจตร เจริญทรง ปลัดอําเภอหัวหิน(เจ8าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) 

๕ นางพชรวรรณ ประจวบเหมาะ ท8องถ่ินอําเภอหัวหิน 
๖ นายจักริน พ�วงดี หัวหน8าสํานักปลัด  
๗ นายรัชพล เสือสอาด ผู8อํานวยการกองช�าง 
๘ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม  
๙ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผอ.กองส�งเสริมการเกษตร 

๑๐ นางสาวกนกพัชร บ�อน8อย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
๑๑ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
๑๒ นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๑๔ นางสาวธันยชนก กลัดสิงห นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (แทน) ผอ.กองคลัง 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร8อม ประธานสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ได8กล�าวเปHดการประชุมสภาองคการ

บริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปI ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ1งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑.๑ ขอความร�วมมือประชาสัมพันธ�และร�วมสมัครเป�นจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สมัครได.ตั้งแต�วันท่ี ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไม�เว.นวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๖.๐๐ น. ณ ห.องทะเบียนท่ีว�าการอําเภอหัวหิน โดยสมัครด.วยตนเองพร.อมบัตร
ประจําตัวประชาชน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน ๑.๒ ขอเชิญร�วมตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี รายองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟขอเข8าทํา

ประโยชนในพ้ืนท่ีปJา เนื้อท่ีประมาณ ๑๒๘ ไร� บริเวณ หมู�ท่ี ๑๕ บ8านหนองขอนเหนือ เพ่ือ
จัดทําโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนันทนาการระดับเมืองหัวหิน วันจันทรท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐     
ณ บริเวณท่ีขอเข8าทําประโยชน เวลา ๑๐.๓๐ น. 

กรณีดังกล�าวท่ีประชุมประชาคมหมู�บ8าน หมู�ท่ี ๑๕ ไม�ขัดข8องให8องคการบริหารส�วน
ตําบลหินเหล็กไฟเข8าทําประโยชนในพ้ืนท่ีปJา ในการประชุมรับฟKงความคิดเห็นเม่ือวันท่ี  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงคประจําหมู�บ8าน และสภา
องคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ มีมติเอกฉันทเห็นชอบในการประชุมสมัย สามัญ 
สมัยแรก ประจําปI ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓ ประจําปI ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ท่ีประชุม ไม�มีการแก8ไขรายงานการประชุม โดยให8การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 

๓ ครั้งท่ี ๓ ประจําปI ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู1ถาม 

- ไม�มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท1องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล1วเสร็จ 

- ไม�มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ญัตติร
างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ
าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

(ร�างท่ีผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหาข.อยุติฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท.าย) 
ผู�เสนอญัตติ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

ประธาน ขอเชิญนายกองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟเสนอและชี้แจงรายละเอียดต�อท่ีประชุม 
  



 

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ หน8า ๔ 

 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ด8วยอําเภอหัวหิน ได8มีหนังสือท่ี ปข ๐๐๒๓.๑๓/๓๕๘๐ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ส�ง
ร�างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงเปQนร�างข8อบัญญัติท่ี
คณะกรรมการพิจารณาหาข8อยุติฯ ตามคําสั่งอําเภอหัวหินท่ี ท่ี ๒๑๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ มาให.นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือเสนอสภาฯ 
พิจารณา  โดยข.อมูลรายละเอียดตามร�างฯ ดังกล�าวขอมอบหมายปลัดองคการบริหารส�วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ร�างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับคณะกรรมการ
พิจารณาหาข8อยุติฯ มีการปรับเพ่ิม/ลด จํานวนเงิน ตามเอกสารท่ีได8นําเสนอต�อท่ีประชุม
ดังนี้  

คําแถลงงบประมาณรายจ�าย 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

รายจ�าย รายจ�ายจริงป& 
๒๕๕๙ 

ประมาณการ ป& 
๒๕๖๐ 

ประมาณการ ป& 
๒๕๖๑ 

-
/+ 

ปรับเพ่ิม/ลด ประมาณการ ป& 
๒๕๖๑ (ใหม�) 

จ�ายจากงบประมาณ             
  งบกลาง ๓,๒๑๓,๐๘๔.๘๐ ๑๔,๕๙๖,๔๘๐.๐๐ ๑๕,๔๘๒,๔๓๐.๐๐ - ๕๐๑,๔๖๐.๐๐ ๑๔,๙๘๐,๙๗๐.๐๐ 

  งบบุคลากร ๑๙,๔๙๓,๕๒๕.๐๐ ๒๔,๒๐๒,๕๒๒.๐๐ ๒๖,๙๓๗,๐๖๔.๐๐ - ๑๔๙,๐๔๐.๐๐ ๒๖,๗๘๘,๐๒๔.๐๐ 

  งบดําเนินงาน ๑๕,๖๕๐,๓๐๖.๕๙ ๒๓,๕๗๔,๔๑๘.๐๐ ๒๓,๖๗๗,๒๒๕.๐๐ - ๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๓๔๗,๒๒๕.๐๐ 

  งบลงทุน ๑๘,๒๗๒,๗๘๓.๔๒ ๑๗,๑๓๗,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๘๐,๓๐๐.๐๐ + ๑,๐๘๕,๙๐๐.๐๐ ๑๓,๖๖๖,๒๐๐.๐๐ 

  งบเงินอุดหนุน ๕,๓๗๗,๗๑๗.๖๙ ๖,๘๓๒,๖๐๐.๐๐ ๙,๐๕๒,๓๐๐.๐๐ + ๘๙๔,๖๐๐.๐๐ ๙,๙๔๖,๙๐๐.๐๐ 

รวมจ�ายจากงบประมาณ ๖๒,๐๐๗,๔๑๗.๕๐ ๘๖,๓๔๓,๕๒๐.๐๐ ๘๗,๗๒๙,๓๑๙.๐๐   - ๘๗,๗๒๙,๓๑๙.๐๐ 

รวม ๖๒,๐๐๗,๔๑๗.๕๐ ๘๖,๓๔๓,๕๒๐.๐๐ ๘๗,๗๒๙,๓๑๙.๐๐   - ๘๗,๗๒๙,๓๑๙.๐๐  
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร�างข8อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ�าย 

ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของ องคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ 

ด1าน ยอดเดิม - / + ปรับลด/เพ่ิม ยอดใหม� 

ด1านบริหารท่ัวไป         
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒๒,๘๙๒,๗๘๐ - ๔๐๙,๐๔๐ ๒๒,๔๘๓,๗๔๐ 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๕๔๒,๔๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๖๔๒,๔๐๐ 
ด1านบริการชุมชนและสังคม         
  แผนงานการศึกษา ๑๖,๖๒๘,๓๒๐   ๐ ๑๖,๖๒๘,๓๒๐ 
  แผนงานสาธารณสุข ๓,๑๖๐,๗๖๖ - ๒๐,๐๐๐ ๓,๑๔๐,๗๖๖ 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ๑,๙๗๔,๖๙๔   ๐ ๑,๙๗๔,๖๙๔ 
  แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๖๙๘,๙๐๐ + ๕๙๔,๖๐๐ ๘,๒๙๓,๕๐๐ 
  แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน ๕๐๕,๐๐๐   ๐ ๕๐๕,๐๐๐ 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔๒๕,๐๐๐   ๐ ๔๒๕,๐๐๐ 
ด1านการเศรษฐกิจ         
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๓,๐๓๖,๗๐๐ + ๕๓๕,๙๐๐ ๑๓,๕๗๒,๖๐๐ 
  แผนงานการเกษตร ๒,๐๐๒,๔๒๙   ๐ ๒,๐๐๒,๔๒๙ 
  แผนงานการพาณิชย ๒,๓๗๙,๙๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ๒,๐๗๙,๙๐๐ 
ด1านการดําเนินงานอ่ืน         
  แผนงานงบกลาง ๑๕,๔๘๒,๔๓๐ - ๕๐๑,๔๖๐ ๑๔,๙๘๐,๙๗๐ 

งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น ๘๗,๗๒๙,๓๑๙     ๘๗,๗๒๙,๓๑๙  
 รายละเอียดปรากฏตามร�างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ ท่ีได8นําเสนอต�อท่ีประชุม 
 ข�อกฎหมาย 

(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค,การบริหารส
วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

มาตรา ๘๗/๒ ให.สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาร�างข.อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห.า ให.แล.วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได.รับร�าง
ข.อบัญญัติจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบล หากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณา
ไม�แล.วเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไม�เห็นชอบให.ตราเป�นข.อบัญญัติ ให.ร�างข.อบัญญัตินั้น
ตกไปและให.ใช.ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายในปEงบประมาณปEท่ีล�วงมาแล.วไปพลางก�อน 
ในกรณีเช�นว�านี้ ให.นายอําเภอเสนอผู.ว�าราชการจังหวัดให.มีคําสั่งยุบสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ข�อ ๔๘ วรรคท�าย ร�างข.อบัญญัติงบประมาณท่ีผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการ
หาข.อยุติตามวรรคหนึ่งให.สภาท.องถ่ินนําเข.าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม
ตามลําดับ 
(๓) หนังสือกรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๐๔๑ ลงวันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาร
างเทศบัญญัติกรณีท่ีสภาท�องถ่ินมีมติไม
รับ
หลักการแห
งร
างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ
าย 

แจ.งแนวทางการดําเนินการกรณีการนําร�างเทศบัญญัติท่ีผ�านการพิจารณาของ
คณะกรรมการหาข.อยุติ ให.เสนอเข.าสู�ท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ 
ก�อนพิจารณาในวาระท่ี ๓ เห็นชอบให.ตราเป�นงบประมาณรายจ�าย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป&

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข1อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข1อ ๑๐๓ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท8องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด8วย สมาชิกสภาท8องถ่ินมีจํานวนไม�น8อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด8วย สมาชิกสภาท8องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได8เปQนสมาชิกสภา
ท8องถ่ินมีจํานวนไม�น8อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 

ข1อ ๑๐๔ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท8องถ่ิน มีหน8าท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู�ในกิจการของสภาท8องถ่ิน แล8วรายงานต�อสภาท8องถ่ิน 

ข1อ ๑๐๕ ภายใต8บังคับข8อ ๑๐๓ และข8อ ๑๐๔ สภาท8องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ท8องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได8เปQนสมาชิกสภาท8องถ่ินเปQนคณะกรรมการสภาท8องถ่ินชุดต�างๆ 
ตามความจําเปQนแก�กิจการในหน8าท่ีของสภาท8องถ่ิน ดังนี้ 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร�างข8อบัญญัติ 
ถ8ามีความจําเปQน คณะกรรมการแต�ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปQนหน8าท่ีของคณะกรรมการสภาท8องถ่ิน แล8วเสนอรายงานต�อ
คณะกรรมการสภาท8องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข1อ ๑๐๗ ภายใต8บังคับข8อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท8องถ่ิน ให8สมาชิกสภา
ท8องถ่ินหรือผู8บริหารท8องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท8องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได8เปQนสมาชิกสภา
ท8องถ่ินแล8วแต�กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท8องถ่ินเปQนผู8เสนอต8องมีสมาชิกสภาท8องถ่ิน
รับรองไม�น8อยกว�าสองคน ส�วนกรณีท่ีผู8บริหารท8องถ่ินเปQนผู8เสนอไม�ต8องมีผู8รับรอง 

การเสนอชื่อให8เสนอได8โดยไม�จํากัดจํานวนเว8นแต�ท่ีประชุมมีมติเปQนอย�างอ่ืนและให8
นําวิธีการเลือกตามข8อ ๑๒ มาใช8บังคับโดยอนุโลม 
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ข1อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท8องถ่ินให8นําความในข8อ ๘ มาใช8บังคับโดยอนุโลม
กรณีท่ีกฎหมายว�าด8วยองคกรปกครองส�วนท8องถ่ินกําหนดให8สภาท8องถ่ินใดมีรอง
ประธานสภาท8องถ่ินได8มากกว�าหนึ่งคน ให8เลือกรองประธานสภาท8องถ่ินคนท่ีหนึ่งก�อน 
แล8วจึงเลือกรองประธานสภาท8องถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกว�าจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

ประธาน ขอให8ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือทําหน8าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ โดย
หากสมาชิกฯ เปQนผู8เสนอชื่อ ต8องมีสมาชิกฯ รับรองไม�น8อยกว�า ๒ ท�าน หากนายกองคการ
บริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ เปQนผู8เสนอ ไม�ต8องมีผู8รับรอง การเลือกจะดําเนินการเลือกที
ละตําแหน�ง(คน) จนกว�าจะครบจํานวน ๗ คน ขอให8ท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี ๑ 

นายอภิชาติ ชูลขันธ� 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

เสนอ นายสายชล  บุบผา สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 
ผู1รับรอง 
นายชู  เรืองดี สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๒ 
นายจิระ  เอ็งพัวศรี สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๑๓ 

ท่ีประชุม ไม�มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม�มีท�านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปQนอันว�า นายสายชล  บุบผา สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี 

๑๔ ได8รับเลือกเปQนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปร
ญัตติฯคนท่ี ๒ 

นายบุญสืบ ทองประดิษฐ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 

เสนอ นายธนวัฒน  จั่นปาน สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑ 
ผู1รับรอง   
นายเอกชัย  เจิมสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 
นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก    สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๒ 

ท่ีประชุม ไม�มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม�มีท�านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปQนอันว�า นายธนวัฒน  จั่นปาน สมาชิก สภา อบต.หมู�

ท่ี ๑ ได8รับเลือกเปQนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปร
ญัตติฯคนท่ี ๓ 

นายธนวัฒน�  จั่นปาน 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑ 

เสนอ นายบุญเกล8า  ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 
ผู1รับรอง   
นายปรีชา   ทองประดิษฐ  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู�        สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 

ท่ีประชุม ไม�มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม�มีท�านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปQนอันว�า นายบุญเกล8า  ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภา อบต.

หมู�ท่ี ๔ ได8รับเลือกเปQนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปร
ญัตติฯคนท่ี ๔ 
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นายสายชล  บุบผา 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 

เสนอ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 
ผู1รับรอง   
นายมานัต   พูลเพ่ิม         สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๘ 
นายพงศธร  จันรศิริ         สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๓ 

ท่ีประชุม ไม�มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม�มีท�านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน  เปQนอันว�า นายอภิชาติ  ชูลขันธ  สมาชิกสภา อบต.  

หมู�ท่ี ๔ ได8รับเลือกเปQนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๔ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี ๕ 

นายบุญเกล1า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

เสนอ นายหวัด  ด�านกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๗ (รองประธาน) 
ผู1รับรอง   
นายธงชาติ  บุญรอด        สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๒ 
นางสาวปรางทิพย  พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๑ 

ท่ีประชุม ไม�มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม�มีท�านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน  เปQนอันว�า นายหวัด  ด�านกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู� 

ท่ี ๗ (รองประธาน) ได8รับเลือกเปQนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๕ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อ
กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๖ 

นายนิยม  อ่ิมอาบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๖ 

เสนอ นายณรงคเดช  อินมี สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๙  
ผู1รับรอง   
นายจรัส   อุชุภาพ         สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๓ 
นายบุญสืบ  ดิษฐทองคํา สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 

ท่ีประชุม ไม�มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม�มีท�านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน  เปQนอันว�า นายณรงคเดช  อินมี สมาชิกสภา อบต.หมู�  

ท่ี ๙ ได8รับเลือกเปQนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๖ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปร
ญัตติฯ คนท่ี ๗ 

นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๒ 

เสนอ นายสุดจริต  กลิ่นอยู�  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 
ผู1รับรอง   
นายณรงคเดช  อินมี    สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 
นายภมร  อยู�เย็น        สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๖ 

ท่ีประชุม ไม�มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม�มีท�านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน  เปQนอันว�า นายสุดจริต  กลิ่นอยู�  สมาชิกสภา อบต.หมู�

ท่ี ๑๕ ได8รับเลือกเปQนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๗ ซ่ึงครบจํานวนท่ีกําหนดไว8ตามระเบียบฯ 
แล8ว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  



 

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ หน8า ๙ 

 

ประธาน หากสมาชิกสภาฯท�านใด ประสงคจะแปรญัตติร�างข8อบัญญัติงบประมาณ ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให8จัดส�งคําแปรญัตติได8ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันท่ี 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ต้ังแต�เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ต้ังแต�
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  และวันท่ี  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  ต้ังแต�เวลา ๐๘.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเลขานุการสภาฯ   

ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล          

หินเหล็กไฟสามป& พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงหน�วยงานรับผิดชอบ รายละเอียด
เอกสารแนบท8าย) 
ผู�เสนอญัตติ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ  

รายละเอียดโครงการ ท่ีขอเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาองคการบริหารส�วนตําบล          
หินเหล็กไฟสามปI พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ มีจํานวน ๑ โครงการ โดยเปลี่ยนแปลงหน�วยงาน
รับผิดชอบจากกองช�าง เปQน สํานักงานปลัด ตามรายละเอียดดังนี้ 
ข1อความเดิม 
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด8านข8างหอประชุมและด8านข8างหอประปาของ อบต.      
หินเหล็กไฟ จํานวน ๑ แห�ง กว8าง ๖ เมตร เพ่ือความสะดวกของผู8ท่ีมาติดต�อราชการและ
สําหรับรถรอรับน้ํา หน�วยงานรับผิดชอบ กองช�าง 
ข1อความใหม� 
โครงการก�อสร8างลาน คอนกรีตเสริมเหล็กด8านข8างหอประชุมและด8านข8างหอประปาของ 
อบต. หินเหล็กไฟ จํานวน ๑ แห�ง มีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม�เกิน ๖๐๐ ตรม. เพ่ือความสะดวก
ของผู8ท่ีมาติดต�อราชการและสําหรับรถรอรับน้ํา และใช8เปQนสถานท่ีจัดกิจกรรม หน�วยงาน
รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให8แก8ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแผนตามรายการดังกล�าว 
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
ประธาน 

เรื่องอ่ืนๆ 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และหน�วยงานท่ีเข8าร�วมประชุม เสนอปKญหา/ชี้แจงผลการดําเนินงาน 
หรือเรื่องอ่ืนใดเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหน8าท่ีขององคการบริหารส�วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ต�อท่ีประชุม 

นายบุญเกล1า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ขอสอบถามนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ กรณีการซ�อมแซมถนนลูกรังท่ี
ดําเนินการอยู� ใช.งบประมาณใดในการดําเนินการ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ถนนสายดังกล�าว ใช.งบประมาณ อบต.ในการดําเนินการ เนื่องจากมีการร.องเรียนผ�านศูนย�
ดํารงธรรม ท้ังนี้ เป�นการจัดซ้ือวัสดุลูกรังไปลงบริเวณท่ีเป�นหลุมบ�อ เพ่ือบรรเทาปHญหา
ความเดือดร.อนเบ้ืองต.น  
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นายบุญเกล1า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ขอให.แจ.งสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนท่ีหมู�บ.านท่ีดําเนินการรับทราบด.วย เนื่องจากมีชาวบ.าน
สอบถาม ผมไม�รู.รายละเอียด 

นายวันเพ็ญ เรืองโรจน� 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ผมได.แจ.งประสานสมาชิกสภาฯ ทุกหมู�บ.าน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ กรณีหมู�ท่ี ๔ เป�นเส.นทาง
หลักคาบเก่ียวกับพ้ืนท่ีหมู�ท่ี ๓ ซ่ึงได.แจ.งสมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๓ ทราบด.วยเช�นกัน 

นายบุญเกล1า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ขอสอบถามนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ กรณีแนวเขตถนนท่ีดําเนินการ
ก�อสร.างบริเวณท่ีเลี้ยงสัตว�ทุ�งเคล็ดสาธารณประโยชน� มีความคืบหน.าในการดําเนินการ
อย�างไร 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ได.แจ.งกองช�างให.ประสานผู.รับจ.างเข.ามาดําเนินการให.ถูกต.องตามแนวเขตถนนแล.ว 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ไม�น�าจะเก่ียวข.องกับกองช�าง เม่ือแนวเขตถนนไม�ชัดเจน หน�วยงานท่ีรับผิดชอบควรเป�น
สํานักงานปลัด อยากกรณีค�าใช.จ�ายท่ีเกิดข้ึน จะเบิกจ�ายอย�างไร 

นางพชรวรรณ ประจวบเหมาะ 

ท1องถิ่นอําเภอหัวหิน 
ในกรณีนี้ขอให.ทางปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ เป�นผู.ชี้แจงรายละเอียด
เก่ียวกับระเบียบข.อกฎหมายต�อท่ีประชุม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

กรณีการก�อสร.างถนนสาธารณะบริเวณท่ีเลี้ยงสัตว�ทุ�งเคล็ดสาธารณประโยชน� ซ่ึงสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ มีมติอนุมัติให.โอนงบประมาณมาต้ังจ�ายเป�นรายการ
ใหม� โครงการดังกล�าว ประมาณช�วงเดือน มกราคม ๒๕๕๙ นั้น แนวถนนมีความชัดเจน
แล.ว เนื่องจากมีการรังวัดขอสอบเขตท่ีดินตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ท่ีเลี้ยงสัตว�ทุ�ง
เคล็ดสาธารณประโยชน�เนื้อท่ีดิน ประมาณ ๒๓๒ ไร� เม่ือทราบแนวเขตท่ีดิน นสล. ชัดเจน 
จึงได.ดําเนินการก�อสร.างรั้วลวดหนามรอบท่ีดิน นสล. ต�อมาองค�การบริหารส�วนตําบล    
หินเหล็กไฟ ได.ขอรังวัดสอบเขตถนนรอบท่ีสาธารณะแปลงดังกล�าว จนได.หลักฐานขอบเขต
ถนน ซ่ึงออกโดยสํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ� สาขาหัวหิน และได.เคยนําแจกจ�าย
และแจ.งต�อท่ีประชุมได.รับทราบแล.ว จนเป�นท่ีมาของการอนุมัติให.โอนงบประมาณมาต้ัง
จ�าย เป�นค�าดําเนินการก�อสร.างถนนดังกล�าว โดยมีมติในการอนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯ แห�ง
นี้ว�า ให.ดําเนินการก�อสร.างติดกับหลักหมุดท่ีดินของประชาชน เพราะฉะนั้นแล.วประเด็นท่ี
กล�าวว�าไม�มีความชัดเจนในเรื่องของแนวเขตถนนนั้น ไม�ถูกต.อง ท้ังนี้เม่ือได.ดําเนินการ
ก�อสร.างถนนไปแล.ว มีสมาชิกสภาฯ อบต.หลายท�านได.ต้ังกระทู.ถามในท่ีประชุมว�า การ
ก�อสร.างอาจไม�ถูกต.องตามท่ีสภาฯ มีมติไว. เป�นการสอบถามหลายครั้ง จนท.ายท่ีสุดได.สรุป
ในท่ีประชุมแห�งนี้ว�าให.มีการรังวัดสอบเขตถนนใหม� แต�เม่ือรังวัดสอบเขตแล.ว ไม�ถูกต.อง 
นั่นหมายถึง ผู. ท่ีเก่ียวข.องต.องรับผิดชอบในเหตุท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกรณีท่ีดินตามโฉนดของ
ประชาชนมาทับซ.อนกับถนนสาธารณะ และล้ําเข.ามาในท่ี นสล. เป�นเรื่องท่ีต.องพิสูจน�สิทธิ
การครอบครองจนมาสู�การออกเอกสารสิทธิ และฟLองร.องคดีในชั้นศาล จนมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด ในเม่ือองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟเป�นองค�กรปกครองส�วนท.องถ่ิน ย�อมต8อง
มีอํานาจหน8าท่ีร�วมกับอําเภอหรือผู8ปกครองท8องท่ี ตามท่ีนายอําเภอมอบหมาย ในการการ
ดูแลรักษาและคุ8มครองปWองกันท่ีดินอันเปQนสาธารณสมบัติของแผ�นดินสําหรับพลเมืองใช8
ร�วมกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด8วยการดูแลรักษาและคุ8มครองปWองกันท่ีดินอัน
เปQนสาธารณสมบัติของแผ�นดิน สําหรับพลเมืองใช8ร�วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓  
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นางพชรวรรณ ประจวบเหมาะ 

ท1องถิ่นอําเภอหัวหิน 
สําหรับกรณีค�าใช8จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการก�อสร8างถนนไม�ถูกต8องตามแนวเขตถนนนั้น ไม�อาจ
เบิกจ�ายจากทางราชการได8 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอแจ8งการอบรมให8ความรู8เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาท8องถ่ินสี่ปI ประมาณช�วงเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือสร8างความรู8ความเข8าใจร�วมกันในกระบวนการ/วิธีการ/ข้ันตอนการ
จัดทําแผนฯ แก�กลุ�มสมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ กํานัน/ผู8ใหญ�บ8าน/
ผู8นําหมู�บ8าน ตลอดจนส�วนราชการและผู8ท่ีเก่ียวข8อง ท้ังนี้ขอเรียนเชิญท8องถ่ินอําเภอหัวหิน 
มาร�วมเปQนวิทยากรให8ความรู8 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต�อท่ีประชุมหรือไม� 
ท่ีประชุม ไม�มี 
ประธาน หากไม�มีท�านใดมีเรื่องอ่ืนใด ขอนัดหมายการประชุม  สภาองคการบริหารส�วนตําบล     

หินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ อาคารหอประชุมองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.  
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ    ผู8จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นางจิราพร  รอดภัย) 
เลขานุการสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายณรงคเดช  อินมี) 
สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๙ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายสายชล  บุบผา) 
สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู�ท่ี ๑๔ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

ลงชื่อ  
 (นายตรีธวัฒน  สุขศรีปพัฒน) 
ประธานสภาองคการบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ หน8า ๑๒ 

 

 
 
 

 

 
 


