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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3   

วันที่ 28 กันยายน  ๒๕๖3 
 เวลา  10.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
4 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
5 นายชู    เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
6 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
7 นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
8 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
9 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 

10 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
11 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
12 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
13 นายเอกชัย     เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
14 นางปรางทิพย์    พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1๑ 
15 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
16 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
17 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
18 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
19 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
2 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
3 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
4 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
5 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
6 นายด ารงค์  ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
7 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
8 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
9 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 

10 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
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11 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายสายชล บุบผา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายอธิพงษ์ นาครอด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
5 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
11 นางสาวสายนที โสดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
13 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14 นางสาวเกตนิภา กลิ่นอุบล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16 นางสาวดาวพระศุกร์ ม่วงศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17 นางสาวสุชาดา ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18 นายภคพล ชูลขันธ์ คนงานทั่วไป 
19 นางสาวกรรณิกาณ์ หอยหวาน พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไมม่ี - 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ กันยายน 2563 

ที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.2563 
วันที่ ๒๑ กันยายน 2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ ค าถามที่สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหาร
ท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๘๘ กระทู้ถาม มี ๒ ประเภท คือ  
(๑) กระทู้ถามทั่วไป 
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 (๒) กระทู้ถามด่วน 
ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียง

ผู้เดียว และการตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

      (๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวให้ร้าย 
 (๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
 (๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
 (๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
 (๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 
 (๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
 (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
 (๘) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 ราชการ 
 กระทู้ถามซึ่งมีลักษณะความตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้
ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบ
วาระการประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตาม
วรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็น
ที่สุด 

ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อมี
สาระส าคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน 

ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริงที่อ้างกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่า
ถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามท่ัวไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจง
ประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือยวกวนซ้ าซากหรือมี
ลักษณะเป็นการอภิปราย 

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้
ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้
ถามไปตามล าดับ 

ถ้ามีกระทู้ถามด่วนให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามล าดับความ
เร่งด่วนของกระทู้ถามด่วนในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบ 

ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อได้ถอนกระทู้ถาม
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้
ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามเมื่อผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่
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ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น 
ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้วผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก

สามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ได้ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิน่อนุญาต 

การซักถามนั้นผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็น           
แต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา ตามข้อ ๙๕  

ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่
ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 

หากประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งตอบกระทู้ตาม
วรรคหนึ่งนานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้
ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 
 (๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
 (๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
 (๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอกระทู้ถามที่ ๑  นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ  เรื่อง การแก้ไขความเดือดร้อนในทาง “เส้นทางสัญจร” ภายใน            
หมู่ที่ 9   

(๑) ทางช ารุดทุรดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ  (ถนนลูกรัง)  
(๒) แนวทางการก่อสร้างถนน คสล.   

ขอเรียนนายก อบต. ตามกระทู้ที่สอบถาม และขออนุญาตน าเสนอภาพประกอบต่อ                  
ที่ประชุมทราบด้วย ด้วยต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ นั้น มีจ านวนประชากรมากเป็น
อันดับ ๒ ของต าบล มีจ านวนประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ หมู่ที่ ๙  ไม่ได้รับการซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่ผ่านมาเห็นว่าผู้บริหารพิจารณา
ด าเนินโครงการนั้นโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นส าคัญ          
แต่จะด าเนินการโครงการตามสมาชิกเสนอมา จึงอยากทราบแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณในรอบถัดไป ว่ายึดตามหลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือกด าเนินโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอตอบกระทู้ตามประเด็น ดังนี้ 
๑. ด้วยในงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณเงินส ารองจ่ายไว้จ านวน 
๑,๐๕๒,๗๙๖.- บาท ส าหรับซ่อมแซมถนนทั้งต าบล เนื่องจากเกิดสภาวะการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙  จึงน างบประมาณดังกล่าวจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคระบาดโควิด-๑๙  
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2. ส าหรับการพิจารณาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.                     
จะพิจารณาจากจ านวนประชากรของแต่ละหมู่ประกอบกับการประชาคมของแต่ละ
หมู่บ้าน และจะพิจารณาจากภาพรวมทั้งต าบล และในส่วนของหมู่ที่ 9 เมื่อทราบว่ามี
ปัญหาเดือดร้อนบริเวณใดขอให้ท่านสมาชิกเขียนค าร้อง เพ่ือเสนอกองช่างออกไป
ส ารวจเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ประธานสภาฯ ด้วยผมเห็นว่าในหมู่ที่ 3 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมถนน ซึ่ง เคยได้รับค าสัญญาในที่
ประชุมว่าหมู่ที่ 9 จะได้รับงบประมาณการซ่อมแซมถนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จึงท าให้สมาชิกไม่สามารถตอบค าถามชาวบ้านได้ ส่วนในเรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีต
เห็นว่ามปีัญหา มคีวามเหลื่อมล้ า เช่น กรณีมีบ้านอาศัย หรือก่อสร้างในซอยตัน เป็นต้น 
จึงขอฝากนายก อบต. ให้พิจารณาด าเนินการโครงการที่ประชาชนมีการเดือดร้อน
จ านวนมากหรือโครงการที่เกิดประโยชน์มากที่สุดก่อน และส าหรับในปี พ.ศ. 2563 
งบประมาณของ หมู่ที่  9 ได้รับจ านวน 1,400,000. - บาท ได้ใช้ไป จ านวน 
819,000.- บาท คงเหลือประมาณ 581,000.- บาท คาดว่าสามารถด าเนินการ
โครงการได้ประมาณ 2 เส้นทาง จึงขอฝากผู้บริหารพิจารณาในส่วนนี้กรณีจ่ายขาดเงิน
สะสม และในทุกๆ หมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้เสนอกระทู้ถามต่อไป 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

ผู้เสนอกระทู้ถามท่ี 2 เรื่องการขุดดินที่ 2 ของสนามกอล์ฟ รายละเอียดดังนี้  
1. 1. ขอใบอนุญาตการขุดดิน 
2. 2. แบบการขุดดินและขนาดของสระ 
3. 3. หนังสือขอขนย้ายดินออกนอกพ้ืนที่   
4. และขอสอบถามเพ่ิมเติมว่ากรณีที่มีการขุดดิน ผู้ท าการขุดดิน โดยมีความลึก ขนาด 3 

เมตร จะต้องขออนุญาตและต้องน าป้ายมาติดตั้ง ตาม พ.ร.บ. นั้น อบต. จะมีการ
ควบคุมได้มากน้อยเพียงใด และกรณีเศษดินที่ตกหล่นบนถนนท าให้เกิดอุบัติเหตุ จะมี
วิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร เพ่ือความปลอดภัยของชาวบ้าน  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเสนอแบบ
ใบขออนุญาตการขุดดินให้แก่ประธานสภา, สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15  ตาม พ.ร.บ. 
ขุดดินและถมดิน ไม่ได้จ ากัดความลึกแค่ 3 เมตร กรณีขุดดินโดยมีความลึกเกิน 3 เมตร 
จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ส าหรับเรื่องติดตั้งป้าย
นั้นเมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุญาตแล้วต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องยอมรับว่าที่
ผ่านเราไม่มีการติดตั้งป้าย กองช่างขอรับไว้เพ่ือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป และ
ตามท่ีสมาชิกสภา อบต. แจ้งเรื่องเศษดินตกหล่นบนถนน กองช่างจะแจ้งผู้ประกอบการ
ในเรื่องล้างถนนให้ดูแลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือมิให้เกิดอันตราย ขอบคุณคับ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

ผู้เสนอกระทู้ถามท่ี 3 ขอรายชื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโครงการวางท่อ หมู่ที่ 9 
และวิธีเบิกจ่าย หมู่ที่ 9  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
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นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ขอชี้แจงว่าในเบื้องต้นส านักงานปลัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2563 ส่วนรายชื่อได้ปรึกษากับนายก อบต. นั้นต้องสงวนไว้ก่อนรอให้ได้ผลสอบ
เรียบร้อยแล้วค่อยเปิดเผย ซึ่งจะด าเนินการเร่งด่วนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

ขอทราบรายละเอียด เอกสารของโครงการนี้ได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัดชี้แจงเพ่ิมเติม 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เอกสารดังกล่าวถือได้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ การพิจารณาจะให้เอกสารทาง
ราชการใด ที่อยู่ในความครอบครองและจะให้ได้ภายในขอบเขตเท่าใด อยู่ที่ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ และขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่าสืบเนื่องจากกระทู้ที่สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่  15 สอบถามนั้น ได้ เคยมีสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๙ ตั้ งกระทู้ถาม             
ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ตอบกระทู้ถามใน
วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาแล้ว 

ประธาน ขอให้สมาชิกสภา อบต. เขียนค าขอเอกสาร และขอฝากให้นายก อบต. จัดเตรียม
เอกสารเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายณรงค์เดช  อินมี 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

ผู้เสนอกระทู้ถามที่ 4 ตรวจสอบล าห้วยสามพันนาม อยากทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว 
ล าห้วย หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต้องการให้นายกช่วยชี้แจงด้วย เพราะเรื่องนานมาแล้ว  
สืบเนื่องชาวบ้านยื่นค าร้องเรื่องบุกรุกล าห้วยสาธารณะ และยื่นรังวัดสอบเขตใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือน เจ้าหน้าที่เข้ามาสอบรังวัดแต่รังวัดไม่ได้เจ้าของที่ไม่ยินยอมให้รังวัด 
ผมเคยเสนอกระทู้ถามต่อที่ประชุมสภาว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่างไรซึ่งได้รับค าตอบ
แจ้งให้ท าการตรวจสอบชั้นดินและตามกฎหมายแล้วถ้าเจ้าของที่ดินไม่ให้ตรวจก็ไม่
สามารถเข้าตรวจสอบได้ ต้องยื่นเรื่องต่อศาล และออกตรวจสอบ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน
มาก เวลาผ่านไปประมาณปีครึ่งยังไม่ทราบผลว่าเป็นอย่างไร  จึงต้องการทราบค าตอบ
จากนายก อบต. ว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้ นายสายชล บุบผา รองนายก อบต. ชี้แจง 

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนท่านประธานสภา นายก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การ
ตรวจเขตห้วยสามพันนาม หมู่  9 ต าบลหินเหล็กไฟ อ า เภอหัวหิน จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
     ขออนุญาตชี้แจงว่า กรณีนี้ เริ่มจาก นายทรงพล  ภาสสกุลวงศ์ ท าหนังสือร้องเรียน 
เพ่ือให้ อบต.ตรวจสอบว่า เขตล าห้วยสามพันนาม รุกล้ าเข้ามาในเขตที่ดินของตน
หรือไม่อย่างไร 
     จากนั้น อบต. จึงด าเนินการ แจ้งขอให้ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา
หัวหิน สอบเขตห้วยสามพันนาม หมู่  9 ต าบลหินเหล็กไฟ พบว่า พ้ืนที่ดิน ของ           
นายทรงพล ภาสสกุลวงศ์ เลขที่ดิน 252 มีการพังลงล าห้วยสาธารณะบางส่วน เนื้อที่  
0-0-17 ไร่ ซึ่งผู้ร้องได้ทราบแล้วในวันตรวจสอบ และไม่ได้ติดใจอะไร 
    ขณะนั้น ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ตรวจสอบเขตล าห้วยสามพันนาม บริเวณที่ติดต่อ
กับที่ดินนางฤดีด้วย โดยอ้างว่าประชาชนแจ้งมาให้ตรวจสอบ (โดยไม่ได้มีหนังสือ
ร้องเรียน) เมื่อตรวจสอบแล้วส านักงานที่ดิน แจ้งว่าบริเวณนั้น ในระวางระบุเป็นห้วย
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สาธารณประโยชน์ ภายหลังเกิดตื้นเขินขึ้น และนางฤดีเป็นผู้ครอบครอง (ที่งอกริมตลิ่ง 
ป.แพ่ง 1308) 
     ต่อมา องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึ งได้รวบรวมข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม เพื่อให้ได้ข้อยุติว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว เป็นที่งอกริมตลิ่ง หรือไม่ 
อย่างไร จึงได้ท าหนังสือไปที่กรมทรัพยากรธรณี ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบชั้นดิน 
และติดตามเรื่อง นานเป็นปี จนได้ข้อสรุปว่า ทางกรมทรัพยากรธรณีจะมาตรวจได้ 
ต่อเมื่อ เป็นค าสั่งศาล หรือ จากมติของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐจังหวัด (กบร.จังหวัด) 
     จากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะด าเนินการเสนอเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร.จังหวัด) ซึ่งต้ อง
ด าเนินการ เป็นขั้น เป็นตอน โดยต้องมีต้นเรื่องว่าจากเหตุใด อย่างไร จึงติดต่อให้ 
ประธานสภา ให้แจ้งใครก็ได้รบกวนมาเขียนหนังสือร้องเรียนให้ ด้วย เพ่ืออ้างว่า
ประชาชนแจ้งมาให้ตรวจสอบจะใช้เป็นต้นเรื่องแห่งการตรวจสอบ แต่ไม่มีผู้ใดเข้ามา
ติดต่อ จึงด าเนินการต่อไม่ได้ 
     ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ก็มิได้เพิกเฉย ในขณะเดียวกัน ได้ท า
หนังสือ ไปยัง นายอ าเภอหัวหิน ให้ด าเนินการตรวจสอบล าห้วยสาธารณประโยชน์ ตาม
อ านาจหน้าที่ อีกทางหนึ่ง ตามหนังสือ เลขที่ ปข 75001/17 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2562 เพ่ือให้การตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีความคืบหน้า แต่อย่าง
ใด 
     จึงสรุปได้ว่า ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. หรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
เขียนค าร้อง เพ่ือมีต้นเรื่องในการด าเนินการตรวจสอบ ขอบคุณครับ 

นายณรงค์เดช  อินมี 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

ขอแจ้งให้รองนายก อบต. ทราบว่าการยื่นค าร้องนั้นได้มีการผ่านกระบวนการมาแล้ว  
ด้วยเห็นว่า อบต. ได้รับทราบที่สาธารณะประโยชน์ เป็นเวลา 3 ปีแล้ว แล้วการ
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  และเห็นว่าที่สาธารณะไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณี ซึ่งในความคิด
ของผมในกรณีนี้เบื้องต้นได้เคยมีผู้ร้องเรียนเป็นคู่กรณีแล้ว จึงขอให้ท่านนายก อบต.
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยเร่งด่วนที่สุด ด้วยชาวบ้านได้สอบถามสมาชิกเข้ามา
โดยตลอด จึงต้องการข้อสรุป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ด้วยในประเด็นดังกล่าว ผมเห็นว่า อบต.เป็นนิติบุคคล เพ่ือปกป้องรักษาที่สาธารณะ
สามารถเป็นโจทก์ที่จะฟ้องร้องเอกชนได้ ดังเช่นกรณีรุกล้ าที่สาธารณะใน หมู่ที่ 14           
จึงขอฝากให้นายก อบต. ตรวจสอบ สั่งการ ตามอ านาจหน้าที่  เพราะที่สาธารณะเป็น
สมบัติของคนท้ังต าบล 

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขออนุญาตประธานสภาและสมาชิกสภา ให้รองปลัดช่วยชี้แจง แนะน าแนวทางในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว 

นายอธิพงษ์  นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนท่านประธานสภา ด้วยผมเพ่ิงทราบข้อมูลในวันนี้  ขอรับเรื่องไว้ตรวจสอบ 
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้อง และผมขอยืนยันตามที่ประธานกล่าว
กรณีที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นล าห้วย ล าน้ า ก็จะยังคงเป็นที่สาธารณะประโยชน์ 
เว้นแต่เป็นที่งอกริมตลิ่งกรณีพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นของผู้ที่ครอบครองอยู่ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
      -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
หมวด 5 การกันเงิน 
      ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

1. มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่าง ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
งบประมาณ 589,900.- บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนอง
สมอ งบประมาณ 1,898,300.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
5 บ้านหนองคร้า งบประมาณ 418,900.- บาท 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ขอปรึกษา เรื่องน้ า ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 ด้วยน้ าประปาภูมิภาคยังเข้าไปไม่ถึงอีก
ประมาณ 10 หลังคาเรือน ด้วยกองคลังได้โอนเงินงบประมาณให้ จ านวน 490,000.-
บาท ซึ่งยังไม่สุดซอย จึงขอปรึกษาว่าผู้บริหารหรือผู้อ านวยการกองช่างว่าจะด าเนินการ
อย่างไรได้บ้าง คาดว่างบประมาณยังคงขาดอีกประมาณ 2 แสนกว่าบาท  

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองช่างช่วยชี้แจง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการขยาย
เขตการประปาภูมิภาค ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับ
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งบประมาณเพียง ๔ แสนกว่าบาท ซึ่งไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดจึงท าให้ยังคงขาดอีก
ประมาณ ๒ แสนกว่าบาท ซึ่งจะต้องท าการส ารวจ พิจารณาด าเนินการในงบประมาณปี
หน้า และต้องปรึกษาคณะผู้บริหารก่อนว่าสามารถที่จะน างบประมาณตรงส่วนใด                
มาด าเนินการ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

ขอสอบถามท่านหัวหน้าส านักปลัด เรื่องไฟกระพริบ ซึ่งได้ท าหนังสือร้องเรียนไปแล้ว 
จ านวน ๒ ชุด 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรื่องไฟสัญญาณจราจร ได้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และจะขอเชิญท่านสมาชิก
สภาร่วมด้วยในวันที่ติดตั้ง 

นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน สืบเนื่องจากเรื่องที่ท่าน
ประธานส่งรูปถ่ายในไลน์กลุ่มสภาฯ เกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ผมจ าได้ว่าในการ
เพ่ิมเติมแผน ผมได้เคยสอบถามท่านประธานสภาฯ ว่าในหมู่ที่ ๙ เรื่องถนนมีการพัฒนา
แล้วเสร็จเกือบทุกซอยหรือยังแต่หมู่ที่ ๙ ต้องการสร้างลานกีฬา จึงขอสอบถามท่าน
ประธานสภาฯ ว่าเพราะเหตุใด ไม่น างบประมาณส่วนนี้ส าหรับก่อสร้างก่อถนนหรือวาง
ท่อระบายน้ าซ่ึงมีความจ าเป็นและส าคัญมากกว่า โดยในปัจจุบันมีปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
ก็ไม่สามารถกระท าได้เพราะติดขัดเรื่องแผนและเรื่องของงบประมาณ  

ประธานสภาฯ ด้วยข้อเท็จจริงมีความตั้งใจที่จะด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อก่อนได้ด าเนิน              
การแก้ไขน้ าท่วมในแต่ละรอบโดยใช้เส้นอ่ืน ซึ่งมีอยู่ในแผนของปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ซอย
อ านวยผล หมู่ที่ ๙ การพัฒนาของแต่ละหมู่จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
บริบท และเนื่องจากที่น้ าท่วมหนักเพราะว่าเพ่ิงจะมีถมที่ทางกีดขวางทางน้ าท าให้
ชาวบ้านบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน กรณีมีการจ่ายขาดเงินสะสม จึงขอเสนอให้
พิจารณา ในส่วนนี้ ซึ่งตอนนี้ผมก็ท าหน้าที่หลากหลายบริบทที่จะต้องพัฒนา เรื่องน้ า 
เรื่องถนนหนทาง เรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
การกระจายอ านาจ การบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ นั้น จึงขอให้ทุกท่านมอง           
ถึงปัญหาความเดือดร้อนในภาพรวมทั้งต าบล  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

รับทราบ ทางผู้บริหารเองได้มองถึงปัญหาความเดือดร้อนในภาพรวมของต าบล                 
แล้วแต ่เบื้องต้นขอเรียนให้ทราบว่าการเข้าไปด าเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมต่างๆ ได้
เข้าไปด าเนินการตามแผนโดยผ่านการประชาคมท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้ท าเพราะท าตาม
อ าเภอใจแต่อย่างใด 

นายอธิพงษ์  นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

แจ้งที่ประชุมว่าได้ลงพ้ืนที่ส ารวจทางฝั่งลงหัวหินเรียบร้อยแล้ว คงเหลือให้กองช่างท า
หนังสือแจ้ง ส่วนในหมู่ที่เหลือ นายก อบต. กองช่าง จะลงพ้ืนที่ภายในสัปดาห์นี้ และจะ
โทรแจ้ง ประธานสภา สมาชิก อบต. ทราบล่วงหน้าก่อนลงพ้ืนที่  โดยผมจะลงพ้ืนที่ใน
สายทางท่ีมีระยะทางยาวก่อน เพ่ือขอรับงบประมาณอุดหนุน และจะพยายามลงให้ครบ
ทุกเส้นของต าบล 
   กรณีปัญหาเรื่องน้ าประปา หมู่ที่ ๗ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ท าให้ไม่สามารถใช้
งบประมาณได้ แต่สามารถโอนไปตั้งรายการใหม่ได้ โดยจะต้องตรวจสอบ/ปรึกษา
งบประมาณที่มีอยู่ว่ามีเพียงพอหรือไม่เพ่ืออุดหนุนความเดือดร้อน  

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมูท่ี่ ๑๕ 

ขอฝากเรื่องวางท่อ ซอยต้นไทร หมู่ที่ ๑๕ กรณีใช้เงินจ่ายขาด และขอแผนที่ใหม่ให้มี
รายละเอียด ทางสาธารณะ ที่ชัดเจน 

นายจักริน  พ่วงดี ผมเห็นว่าการอธิบายโดยการแสดงภาพทางโปรเจคเตอร์นั้น มีความชัดเจนกว่าสามารถ



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ 
 

หัวหน้าส านักปลัด ขยายภาพท าให้ทราบถึงรายละเอียดตามความต้องการได้  ซึ่ งผมได้สอบถาม
ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ที่ผ่านมาแล้ว ว่าขอเป็นเอกสารระวางที่ดินจ านวน ๑๐ ชุด ใช่หรือไม่ 
จึงได้จัดส่งเอกสารระวางที่ดินดังกล่าวให้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยแต่อย่างใด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้  
 กล่าวปิดประชุม เวลา  12.45 น. 
 
 

ลงชื่อ            ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางจิราพร  รอดภัย) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 

ลงชื่อ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 

 
ลงชื่อ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายณรงค์เดช  อินมี) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 

 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางปราณี  พานพ่วง) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 
 

ลงชื่อ  
 (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 


