
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป% ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๑  

วันพฤหัสบดีที ่๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

   

ผู5มาประชุม 
 

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

๑๐ นายบุญเกล8า ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๑๑ นางสาวกรุณา สร8อยสง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๒ นางปวันรัตน รอดพ8น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๕ 
๑๓ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๖ 
๑๔ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๗ 
๑๕ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๖ นายกอบชัย บานแย8ม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๗ นายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๙ 
๑๘ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๙ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๒๐ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒ 
๒๑ นายพงศธร จันทรศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๒ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๒๓ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๔ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๕ นายสุดจริต กลิ่นอยู# สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๖ นางสาวอนุลักษณ ทองโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๗ นางปราณี พานพ#วง สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 
๒๘ นายภมร อยู#เย็น สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 
๒๙ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๒ 

 

ผู5ไม�มาประชุม 
๑ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๐  
๒ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๑  
๓ นายบุญอ8าย ทรัพยมา สมาชิกสภา อบต. หมู#ท่ี ๑๒  

     

ผู5เข5าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายจรูญ แจ#มวัฏกูล รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายสมพันธ ศรีสุวรรณ รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๔ นายจักริน พ#วงดี หัวหน8าสํานักปลัด  
๕ นายรัชพล เสือสอาด ผู8อํานวยการกองช#าง  
๖ นางสาววิจิตรา  ฉ่ิงเล็ก ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม  
๘ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผอ.กองส#งเสริมการเกษตร 
๙ นางสาวกนกพัชร บ#อน8อย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

๑๐ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๑๑ นางพิรวรรณ ไพบูลยอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๒ นางสาวธันยชนก กลัดสิงห นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๑๔ พ.จ.อ.ไชยา คุ8มภัย เจ8าพนักงานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
๑๕ นายปIยะพันธ ใบเงิน เจ8าพนักงานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
๑๖ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู8ช#วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๗ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู8ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๘ นางดาวพระศุกร ม#วงศรี ผู8ช#วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 

๑๙ นางสาวศศิธร  จันทรปลูก ผู8ช#วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 
๒๐ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู8ช#วยเจ8าหน8าท่ีธุรการ 
๒๑ นายสายชล ศรีพนมวรรณ ผอ.รพ.สต.หินเหล็กไฟ 
๒๒ ร.ต.ท.พลวัฒน พลอยพิมล โครงการหม#อนไหมสมเด็จฯ 
๒๓ นางศิริพร ว#องไว (แทน) ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองตะเภา 
๒๔ นายวีระเดช ไวพยะนิพีร ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองคร8า 
๒๕ นายวัชรพงศ สรรพพันธ ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองเหียง 
๒๖ นางกมลทิพย อิงปLญจลาภ ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านหนองซอ 
๒๗ นางวิลาวัลย วิเชียร ผู8อํานวยการโรงเรียนบ8านวังโบสถ 
๒๘ นายปทิว เรืองอร#าม ผู8ใหญ#บ8าน หมู#ท่ี ๗ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร8อม รองประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ประธานไม#อยู#ในท่ีประชุม รอง

ประธานปฏิบัติหน8าท่ีแทน ได8กล#าวเปIดการประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจําปN ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ5งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจําป% ๒๕๕๙ 
รองประธาน องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ  กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิม  

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ8าฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ข้ึน เพ่ือให8
ประชาชนทุกหมู#เหล#าในตําบลหินเหล็กไฟ ได8แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกใน      
พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงมีพระเมตตาต#อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู#เหล#า โดยกําหนดจัด
งาน ในวันศุกรท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน8าหอประชุมองคการบริหารส#วนตําบล     
หินเหล็กไฟ โดยมีกําหนดการดังนี้ 
ภาคเช5า 
พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป<นพระราชกุศล 
๐๖.๓๐  น. -  ข8าราชการทุกส#วน คณะผู8บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบล  

พนักงานส#วนตําบลและพนักงานจ8าง  กํานัน  ผู8ใหญ#บ8าน ผู8ช#วยผู8ใหญ#บ8าน  
แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ประธานกลุ#มแม#บ8าน กลุ#มพลังมวลชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกสาขาอาชีพ พร8อมกัน ณ บริเวณหน8า
หอประชุมองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

๐๗.๐๐  น. -   ประธานในพิธี (นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ) และผู8เข8าร#วม
พิธีฯ ตักบาตรข8าวสารอาหารแห8ง  (พระสงฆ จํานวน ๕๙ รูป) 

๐๘.๐๐  น. -   เสร็จพิธีทําบุญตักบาตร 
ภาคค่ํา 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
๑๘.๐๐  -  ๑๘.๑๕  น. -  ลงทะเบียนพุ#มเงินพุ#มทอง 
๑๘.๑๕  น.             -  ข8าราชการทุกภาคส#วน คณะผู8บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร  

ส#วนตําบล พนักงานส#วนตําบลและพนักงานจ8าง  กํานัน  ผู8ใหญ#บ8าน  
ผู8ช#วยผู8ใหญ#บ8าน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ประธานกลุ#ม
แม#บ8าน กลุ#มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกสาขา 
อาชีพ พร8อมกัน ณ บริเวณหน8าหอประชุมท่ีทําการองคการบริหาร   
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

-   มอบทุนการศึกษาแก#นักเรียน  จํานวน ๖๐ ทุน และเงินสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห#ง 

-   มอบเกียรติบัตรแก#แม#ดีเด#นประจําหมู#บ8าน 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๔ 

 

-   มอบโล#แก#แม#ดีเด#นประจําตําบลหินเหล็กไฟ ประจําปN ๒๕๕๙ 
-   ผู8แทนส#วนราชการ  หน#วยราชการและองคกรต#าง ๆ  ข้ึนถวายเครื่อง

ราชสักการะ (พานพุ#มดอกไม8สด  หรือพุ#มเงินพุ#มทอง ) 
๑๙.๐๐  น. -   ประธานในพิธีข้ึนเวทีเปIดกรวยกระทงดอกไม8 พุ#มเงินพุ#มทอง ถวาย

คํานับ        
-  ประธานฯ จุดเทียนชัยจากตู8จุดเทียนชัย กลับสู#แท#นพิธี เพ่ือต#อเทียนชัย

ให8กับผู8เข8าร#วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรโดยท่ัวกัน 
-  ประธานฯ  กล#าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  และกล#าวนํา ถวาย

พระพร 
-  ประธานฯ ร8องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๑ จบ และเพลงสดุดีมหาราชา  

๒ จบ พร8อมท้ังผู8เข8าร#วมพิธีร8องเพลงพร8อมกัน 
                    -   การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลหินเหล็กไฟ 

ขอเชิญคณะผู8บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ กํานัน ผู8ใหญ#บ8าน ผู8นํา
ชุมชน โรงเรียน หน#วยงานราชการ องคกร และประชาชนทุกภาคส#วน เข8าร#วมงานเฉลิมพระ
เกียรติฯ โดยพร8อมเพรียงกัน ท้ังนี้ขอความร#วมมือจากท#านสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบล
ในหมู#บ8านท่ีมีวัดหรือสํานักสงฆ นิมนตพระและรับส#งพระมายังบริเวณงานด8วย    

ท่ีประชุม รับทราบ 
 .......ประธานมาถึงท่ีประชุม ดําเนินการการประชุมต#อในระเบียบวาระท่ี ๑.๒....... 
 
ประธาน 

๑.๒ เตรียมการรับเสด็จ พระเจ5าหลานเธอ พระองค�เจ5าพัชรกิติยาภา 
ด8วย พระเจ8าหลานเธอ พระองคเจ8าพัชรกิติยาภา จะเสด็จไปประทับแรม ณ บ8านรับรอง

พิเศษกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทรงร#วมแข#งขัน
หัวหินไตรกีฬา ๒๐๑๖ ณ สวนน้ําแบล็คเมาทเท#น อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใน
ระหว#างวันท่ี ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เปTนการส#วนพระองค) 

ในการนี้ จึงขอเชิญเข8าร#วมรับเสด็จฯ และขอความร#วมมือประชาสัมพันธให8ประชาชนท่ีมี
อาคารบ8านเรือน อยู#ในเส8นทางเสด็จฯ รักษาความสะอาดและความเปTนระเบียบเรียบร8อย 
รวมท้ังดูแลสัตวเลี้ยงในอยู#ภายในบริเวณท่ีพักอาศัย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําปN ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม ไม#มีผู8ใดขอแก8ไขรายงานการประชุม โดยให8การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล8ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู5ถาม 

(๑) โครงการภัยแล8งท่ีมีการขุดลอกลําห8วยจะได8ดําเนินการหรือไม# เนื่องจากขณะนี้น้ําเต็ม
ลําห8วยแล8ว ผู8เสนอกระทู8ถาม นายบุญสืบ  ดิษฐทองคํา สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๔ 
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(๒) ขอทราบวิธีการคัดเลือกผู8มีสิทธิรับถังภัยแล8งและผู8ใดเปTนผู8พิจารณาเรื่องการรับถังเก็บ
น้ํา ผู8เสนอกระทู8ถาม นางปราณี  พานพ#วง สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๖ 

(๓) การก#อสร8างถนนสาธารณะ หมู#ท่ี ๑๒ ได8ดําเนินการติดเขตท่ีดินของชาวบ8านหรือไม#    
ผู8เสนอกระทู8ถาม นายบุญเกล8า ต๊ังถาวรการ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๔ 

(๔)  ขอทราบรายชื่อผู8รับถังเก็บน้ําปNงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายชื่อผู8รับถังเก็บน้ํา 
ปNงบประมาณ ๒๕๕๙ พร8อมท้ังสําเนาทะเบียนบ8าน ท้ัง ๒ ปNงบประมาณ สืบเนื่องจากมีชาวบ8าน
มาสอบถามว#าใครบ8างเปTนผู8ได8รับถังเก็บน้ํา แต#ผู8มาให8ถังเก็บน้ําแจ8งว#าให8เฉพาะผู8ท่ียังไม#ได8รับใน
ปN ๒๕๕๕ แต#ชาวบ8านทราบว#ามีใครบ8างท่ีได8รับแล8ว เพราะเห็นมีการให8ทับซ8อนกัน ผู8เสนอกระทู8
ถาม นายดํารงค  ปุยอรุณ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๐ 

(๕)  ขอทราบสถิติการแจกจ#ายน้ํา ย8อนหลัง ๓ เดือน ผู8เสนอกระทู8ถาม นายณรงคเดช    
อินมี สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๙ 

ประธาน ขอเชิญผู8เสนอกระทู8ถามท่ี (๑)  
นายบุญสืบ  ดิษฐทองคํา 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 

โครงการขุดลอกลําห8วย หมู#ท่ี ๑๔  ซ่ึงเปTนโครงการแก8ไขปLญหาภัยแล8ง จะดําเนินการได8หรือไม# 
เนื่องจากปLจจุบันมีฝนตกลงมาจนกระท่ังน้ําเต็มลําห8วยแล8ว 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

โครงการดังกล#าวลงนามในสัญญาแล8ว ต8องดําเนินการตามสัญญา บางสัญญาได8มีการปรับเพราะ
ครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาแล8ว ขอปรึกษากับกองช#างก#อน เพราะมีใบปริมาณ
งานอยู# 

นายบุญสืบ  ดิษฐทองคํา 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๔ 

รับทราบ 

ประธาน ขอเชิญผู8เสนอกระทู8ถามท่ี (๒)  
นางปราณี  พานพ�วง 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๖ 

ขอทราบ ๒ ประเด็นเก่ียวกับการรับถังเก็บน้ํา 
๑. ขอทราบวิธีการคัดเลือกผู8 มีสิทธิรับถังภัยแล8งว#าดําเนินการอย#างไร เนื่องจากท้ัง

ผู8ใหญ#บ8านและสมาชิกฯ ไม#ทราบหลักเกณฑแนวทางเลย 
๒. ผู8ใดเปTนผู8พิจารณาและจัดสรรถังเก็บน้ํา 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เรื่องการพิจารณาจัดสรรถังเก็บน้ําในแต#ละหมู#บ8านได8มอบให8เลขานุการนายกฯ เปTนผู8ติดต#อ
ประสานกับผู8ใหญ#บ8าน/สมาชิกสภาฯ ในแต#ละหมู#บ8าน ซ่ึงบางท#านติดต#อไม#ได8 ประกอบกับ
บางส#วนประชาชนได8มาติดต#อยื่นคําร8องด8วยตนเองท่ีงานปHองกันฯ การจัดสรรพิจารณาตาม
ความจําเปTน จํานวนประชากร ฐานะทางครอบครัวยากจน โดยในปN ๒๕๕๕ ไม#ได8รับการจัดสรร
ถังเก็บน้ํา รวมท้ังทดแทนใบเดิมท่ีมีการชํารุดเสียหาย  

นายบุญเกล5า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

ใบเดิมท่ีชํารุดไม#เห็นวางอยู#ท่ี อบต. และบางบ8านเคยได8รับแล8วในปN ๒๕๕๕ และผมไม#เคยได8รับ
การติดต#อเรื่องถังเก็บน้ํา 

นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 

ไม#ทราบว#าได8มีการติดต#อทางใด 
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นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

สําหรับหมู#ท่ี ๙ กํานันเปTนผู8ส#งรายชื่อมา บางหมู#บ8านไม#สามารถติดต#อได8 และบางหมู#บ8าน เช#น 
หมู# ๑๖ ประชาชนมายื่นคําร8องด8วยตนเอง ท่ี อบต. สําหรับหมู#ท่ี ๑ เลขานุการนายกฯ เปTน
ผู8ดําเนินการ สําหรับหมู#ท่ี ๗ มีการจัดสรรไม#ท่ัวถึงเช#นกัน  ขอให8ทางสมาชิกฯ ได8สอบถามกับ
ผู8ใหญ#บ8านก#อนว#ามีการแจกจ#ายอย#างไร ซ่ึงหากการดําเนินการไม#ถูกต8อง ผมขอรับความ
ผิดพลาดแต#เพียงผู8เดียว 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ขอสอบถามนายกฯ ว#า เปTนการแจกหรือให8ยืม และเปTนการซํ้าซ8อนโดยต้ังคู#กับถังเก็บน้ําใบเดิม
หรือไม# 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ซํ้าซ8อนหรือไม# ไม#อาจทราบได8 เพราะมอบหมายให8เลขานุการนายกฯ จัดการ สําหรับการจัดสรร
ถังเก็บน้ํา เปTนการให8ยืม 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

เม่ือสักครู#นายกฯ กล#าวว#าเปTนการแจกจ#าย แต#ครั้งนี้บอกว#าเปTนการให8ยืม ซ่ึงการแจกกับการ
ให8ยืมมีการดูแลรักษาท่ีแตกต#างกัน เพราะหากเปTนการให8ยืมหากชํารุดเสียหาย ต8องมีการชดใช8 

รองประธาน เรื่องการขุดลอกตามกระทู8ถาม (๑) จุดประสงคเพ่ือกักเก็บน้ําแก8ไขปLญหาภัยแล8ง แต#เม่ือ
ดําเนินการในขณะนี้เหมือนเปTนการขุดลอกระบายน้ําให8ไหลสะดวก สําหรับถังเก็บน้ํา ไม#เคย
ได8รับการแจ8งประสานจากเลขานุการนายกฯ แต#อย#างใด สําหรับรายชื่อผู8ได8รับจัดสรร ปN ๒๕๕๕ 
ยังมีอยู#ท่ีผม ปLจจุบันมีอีกหลายครัวเรือนในหมู# ๗ ท่ีอยู#บริเวณเชิงยังคงเดือดร8อนอยู# และยังไม#ได8
รับความช#วยเหลือ 

ประธาน ขอเชิญผู8เสนอกระทู8ถามท่ี (๓)  
นายบุญเกล5า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

การก#อสร8างถนนสาธารณะ หมู#ท่ี ๑๒ ได8ดําเนินการติดเขตท่ีดินของชาวบ8านหรือไม# เนื่องจาก
เม่ือครั้งท่ีสภาฯ อนุมัติให8โอนเงินงบประมาณมาดําเนินการตามโครงการดังกล#าว ได8ระบุอย#าง
ชัดเจนในรายงานการประชุมสภาฯ ว#าให8ดําเนินการก#อสร8างติดกับแนวเขตท่ีดินของชาวบ8าน ซ่ึง
หากไม#ดําเนินการในตอนนี้ หากภายหน8าชาวบ8านอ8างว#าตนเองครอบครองมาก#อน อบต.จะแก8ไข
ปLญหาอย#างไร 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

การสอบเขตรังวัด มี ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรก เปTนการรังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะ มีการปLกหมุด
แดงไว8 ครั้งท่ี ๒ เปTนการรังวัดเขตทางสาธารณะ 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

กองช#างไม#ได8ออกไปในการรังวัด สอบเขตท่ีดิน จึงได8ประสานเจ8าหน8าท่ีจากสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธสาขาหัวหิน ให8ไปสํารวจพร8อมกันอีกครั้ง ขอยืนยันว#าทุกหมุดถูกต8อง 
ก#อสร8างติดเขตท่ีดินของชาวบ8าน 

นายธรรมนูญ มากภิรมย� 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ด8านทิศตะวันออก มีการก#อสร8างร#นจากหลักหมุด ๑ เมตร เพ่ือปHองกันเศษวัสดุจากการก#อสร8าง
ตกลงไปในเขตท่ีดินของชาวบ8าน 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

รั้วลวดหนามซ่ึงล8อมท่ีสาธารณะ ท่ีผู8รับจ8างได8รื้อถอนออกไป ต8องมีการปLกคืนให8กับทาง อบต. 
เนื่องจากเปTนทรัพยสินของทางราชการ ขอสอบถามกองช#างว#าจะมีการคืนให8กับทาง อบต.
หรือไม#  และรื้อถอนออกด8วยเหตุใด 

นายธรรมนูญ มากภิรมย� 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

เหตุท่ีรื้อถอนรั้วลวดหนามออก เนื่องจากมีการทับซ8อนระหว#างท่ีสาธารณะและทางสาธารณะ 
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นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 

ตอนนําแม็คโครไปเคลียริ่ง ดําเนินการชิดแนวเขตหลักหมุด แต#ก#อสร8างจริงกลับดําเนินการ
ทับทางเส8นเดิม สรุปว#าท่ีดินว#างเปTนของใคร 

นายบุญเกล5า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

การก#อสร8างถนนระบุไว8ชัดเจนแล8วว#าให8ดําเนินการก#อสร8างถนนโดยรอบท่ีดินสาธารณะ โดยให8
ดําเนินการก#อสร8างติดกับเขตท่ีดินของชาวบ8าน แต#กลับมาชี้แจงในขณะนี้ว#ายังไม#มีความชัดเจน
เรื่องแนวเขตท่ีดิน ซ่ึงหากไม#ชัดเจนก็ไม#ควรดําเนินการต้ังแต#ต8น 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

กรณีการรื้อถอนรั้วลวดหนามผู8ใดต8องรับผิดชอบ เนื่องจากเปTนทรัพยสินของราชการ และขอ
สอบถามหัวหน8าสํานักงานปลัด เก่ียวกับเขตท่ีดินสาธารณะ ในฐานะท่ีเปTนผู8ท่ีดําเนินการนํา
สํารวจด8วย GPS และนําสมาชิกฯเข8าตรวจสอบพ้ืนท่ีตั้งแต#ต8น 

นายจักริน  พ�วงดี 
หัวหน5าสํานักปลัด 

ในฐานะท่ีสํานักงานปลัดมีหน8าท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาท่ีและทางสาธารณะ ได8เข8าไปตรวจสอบ
แนวเขตท่ีดินด8วยเครื่อง GPS ต้ังแต#ต8นพร8อมด8วยสมาชิกฯ มีการขอสอบเขตรังวัด ๒ ครั้ง คือ 

๑.สอบเขตรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน(ท่ีเลี้ยงสัตวทุ#งเคล็ด) คงเหลือเนื้อท่ีดินตาม นสล. 
จํานวน ๒๓๒ ไร#เศษ ซ่ึงเปTนท่ีมาของการล8อมรั้วลวดหนามรอบแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน 
และ  

๒. สอบเขตรังวัดทางสาธารณะรอบแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน ซ่ึงสํานักงานท่ีดินฯ ได8ส#ง
แนวเขตทางสาธารณะมาให8ด8วยแล8ว ดังนั้นจึงเปTนท่ีชัดเจนท้ังแนวเขตท่ีดินสาธารณะและแนว
เขตทางสาธารณะ สําหรับการสํารวจ ประมาณราคาค#าก#อสร8าง ซ่ึงหน#วยงานรับผิดชอบและเปTน
เจ8าของงบประมาณในการก#อสร8าง คือ กองช#าง หากในการสํารวจไม#ทราบแนวเขตท่ีชัดเจน 
สามารถสอบถามรายละเอียดได8 ท้ังนี้หากยังมีความสงสัยว#าการก#อสร8างว#าเปTนไปตามแนวเขต
ทางสาธารณประโยชนหรือไม# จะรังวัดสอบเขตอีกครั้งก็ได8 แต#หากผลการรังวัดสอบเขต ปรากฏ
ว#าไม#ได8ดําเนินการก#อสร8างชิดแนวเขตชาวบ8าน ผู8ใดท่ีต8องรับผิดชอบ สําหรับกรณีเรื่องรั้วลวด
หนาม เม่ือเปTนทรัพยสินของทางราชการ ย#อมต8องคงอยู#  

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

กรณีรั้วลวดหนามท่ีสาธารณะท่ีได8ทําการรื้อถอนไป จะแจ8งผู8รับจ8างให8นํามาส#งคืนให8ท่ี อบต. 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

การดําเนินการก#อสร8างถนนรอบท่ีสาธารณะ หมู#ท่ี ๑๒ ได8ทําตามแนวเขตท่ีสํานักงานท่ีดินฯ ข้ึน
รูปถนนมาให8 โดยได8ประสานให8เจ8าหน8าท่ีจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน 
มาส#องกล8อง และให8กองช#างเปTนผู8ปLกหมุด หากท่ีประชุมยังมีความสงสัยว#าเปTนแนวถนน
สาธารณะหรือไม# จะประสานสํานักงานท่ีดิน ให8มีการรังวัดสอบเขตใหม# และขอเชิญ สมาชิกฯ 
ทุกท#านมาร#วมตรวจสอบด8วย กรณีท่ีเว8นระยะจากแนวถนนถึงหลักหมุดของชาวบ8านประมาณ  
๑ เมตร ทางด8านทิศตะวันออก เนื่องจากบริเวณดังกล#าว เปTนช#องน้ําไหลบ#าจากภูเขา เปTนการ
ปHองกันดินจากท่ีดินของชาวบ8าน พังทลายสงสู#ถนน 

ประธาน  สั่งการการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  
 ..............................................พักการประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.............................................. 
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ประธาน 

เริ่มประชุมต�อ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ขอเริ่มการประชุมต#อในระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู8ถาม ซ่ึงอยู#ในกระทู8ถามท่ี (๓)การก#อสร8างถนน
สาธารณะ หมู# ท่ี ๑๒ ได8ดําเนินการติดเขตท่ีดินของชาวบ8านหรือไม# ผู8 เสนอกระทู8ถาม           
นายบุญเกล8า ต๊ังถาวรการ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๔ ซ่ึงก#อนพักการประชุม หัวหน8าสํานักปลัด 
ได8มีการเสนอให8มีการรังวัดสอบเขตทางสาธารณะรอบท่ีดิน สาธารณะ หมู#ท่ี ๑๒ ใหม# 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

หากสอบเขตแล8วปรากฏว#าถนนท่ีทําไปไม#ตรงกัน ผู8ใดต8องรับผิดชอบ อย#างไรบ8าง เช#น กรรมการ
ตรวจการจ8าง 

นายจักริน  พ�วงดี 
หัวหน5าสํานักปลัด 

หน8าท่ีของกรรมการตรวจการจ8างตามระเบียบฯ พัสดุ โดยสรุปคือตรวจสอบรายงานของ         
ผู8ควบคุมงานกับสัญญาจ8างและแบบแปลนรายละเอียดแนบท8ายสัญญาจ8าง ออกตรวจงานใน
สถานท่ีก#อสร8างว#าถูกต8องหรือไม# สําหรับปริมาณดินถม เปTนหน8าท่ีของผู8ควบคุมงานต8องจด
บันทึกรายงานประจําวัน พร8อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของผู8รับจ8างประจําสัปดาห
รายงานคณะกรรมการตรวจการจ8างประจําทุกสัปดาห และหากมีปLญหาอุปสรรคในการก#อสร8าง 
ให8รายงานคณะกรรมการตรวจการจ8างทันที เพ่ือเสนอนายกฯ พิจารณาสั่งการ สําหรับกรณี
ความรับผิดนั้น คงต8องให8ปลัด อบต.เปTนผู8ชี้แจง 

ประธาน สรุปแล8วสําหรับกระทู8ถามนี้ คงยุติตรงท่ีให8มีการรังวัดสอบเขตทางสาธารณะใหม# เพ่ือตรวจสอบ
ว#าการก#อสร8างถนนเปTนไปตามแนวเขตทางสาธารณะหรือไม# กรณีความรับผิดหากมีเกิดข้ึน เปTน
หน8าท่ีของผู8บริหารท่ีต8องดําเนินการตรวจสอบข8อเท็จจริงและดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย
กับผู8เก่ียวข8องต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน กระทู8ถามท่ี (๔) ขอทราบรายชื่อผู8รับถังเก็บน้ําปNงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายชื่อผู8รับถังเก็บน้ํา 

ปNงบประมาณ ๒๕๕๙ พร8อมท้ังสําเนาทะเบียนบ8าน ท้ัง ๒ ปNงบประมาณ สืบเนื่องจากมีชาวบ8าน
มาสอบถามว#าใครบ8างเปTนผู8ได8รับถังเก็บน้ํา แต#ผู8มาให8ถังเก็บน้ําแจ8งว#าให8เฉพาะผู8ท่ียังไม#ได8รับใน
ปN ๒๕๕๙ แต#ชาวบ8านทราบว#ามีใครบ8างท่ีได8รับแล8ว เพราะเห็นมีการให8ทับซ8อนกัน นายดํารงค  
ปุยอรุณ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๐ 
- เนื่องจากผู8เสนอกระทู8ถามไม#อยู#ในท่ีประชุม ให8ถือว#าผู8เสนอกระทู8ถามได8ถอนกระทู8ถามนั้น 
ตามระเบียบว#าด8วยข8อบังคับการประชุมสภาท8องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก8ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข8อ ๙๗ วรรค ๒ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน ขอเชิญผู8เสนอกระทู8ถามท่ี (๕) 
นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 

ขอทราบสถิติการแจกจ#ายน้ํา ย8อนหลัง ๓ เดือน เพราะมีชาวบ8านบางรายแจ8งว#า โทรขอก็ได8 ซ่ึง
ในหลายๆ หมู#บ8าน ได8มีการมาเขียนคําร8อง ท่ี อบต.เพ่ือจัดสรรน้ําให8ตามลําดับ 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายงานปHองกันฯ ชี้แจง 
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นายปDยะพันธ�  ใบเงิน 
เจ5าพนักงานปFองกันฯ 

ขอรายงานสถิติการแจกจ#ายน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคย8อนหลัง ๓ เดือน ดังนี้ 
เดือน เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๘๖ เท่ียว 
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๙๒ เท่ียว 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๙๘ เท่ียว 
การขอรับน้ําอุปโภคบริโภค มี ๒ กรณี คือ 

๑. เขียนคําร8องท่ี อบต. และงานปHองกันฯ จะจัดลําดับการแจกจ#ายก#อน-หลัง 
๒. สมาชิกฯ โทรแจ8งมาท่ีพนักงานขับรถบรรทุกน้ําโดยตรง แต#ไม#ได8มาเขียนคําร8องด8วย

ตนเอง ไม#ทราบว#าด8วยเหตุผลใด 
สําหรับการแจกจ#ายน้ําอุปโภคบริโภค ได8รายงานสถิติให8อําเภอทราบทุกสัปดาหและทุกเดือน 

นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 

หมู#ใดท่ีมีการแจกจ#ายน้ํามากท่ีสุด เพราะปLจจุบันประปาภูมิภาคได8เข8าถึงหลายหมู#บ8านแล8ว และ
ควรยุติการรับแจ8งขอน้ําทางโทรศัพท ควรปฏิบัติแนวทางเดียวกันคือมาเขียนคําร8องท่ี อบต. 

ประธาน เท#าท่ีทราบ หมู#ท่ี ๗ ประสบปLญหามากท่ีสุดในขณะนี้ เนื่องจากแรงดันน้ําไม#พอ และมีการ
แจกจ#ายน้ําวันละประมาณ ๓-๔ เท่ียว 

รองประธาน ท่ีเปTนปLญหาอยู#ในขณะนี้คือบ8านท่ีอยู#ตรงบริเวณเชิงเขา ซ่ึงเหลืออยู#ไม#ก่ีเปอรเซ็นต ท่ีขอรับน้ํา
เปTนประจําคือบริเวณเนินพ่ีแชร ซ่ึงได8เดินท#อประปาภูมิภาคแล8ว แต#แรงดันน้ําไม#พอ ซ่ึงในห8วง
ภัยแล8ง ได8เสนอขอขุดลอกเพ่ือให8สามารถกักเก็บน้ําไปใช8ในระบบประปาได8มากข้ึน ซ่ึงก็จะ
สามารถแก8ปLญหาได8ในระดับหนึ่ง การท่ีให8ชาวบ8านมาเขียนคําร8องท่ี อบต.อาจเสียเวลาทํากิน 
จึงขอเสนอให8 สมาชิก สภา อบต. เปTนผู8โทรแจ8ง เพ่ือจะได8เปTนการอํานวยความสะดวกให8กับ
ชาวบ8าน 

ประธาน หมู#บ8านใดท่ีนานๆ จะขอรับน้ํา ควรพิจารณาจัดให8โดยเร็ว และควรพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีประหยัดค#าใช8จ#าย เช#น ควรประสานการประปาภูมิภาคฯ ท่ีอยู#หลังท่ีว#าการอําเภอ    
หัวหิน เพ่ือนํารถไปขอรับน้ํา ณ สถานท่ีดังกล#าว 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท5องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล5วเสร็จ 
- ไม#มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ร�างข5อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข5อกฎหมาย 
(๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก5ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ#ายประจําปNและงบประมาณรายจ#ายเพ่ิมเติมขององคการ
บริหารส#วนตําบล ให8จัดทําเปTนข8อบัญญัติองคการบริหารส#วนตําบลและจะเสนอได8ก็แต#โดย
นายกองคการบริหารส#วนตําบล ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ฯ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด5วยวิธีงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท5องถ่ิน         
พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม 
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ข5อ ๒๓ ให8เจ8าหน8าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแก8ไขงบประมาณ
ในชั้นต8น แล8วเสนอต#อคณะผู8บริหารท8องถ่ิน 

เม่ือคณะผู8บริหารท8องถ่ิน ได8พิจารณาอนุมัติให8ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเปTนงบประมาณ
ประจําปNแล8ว ให8เจ8าหน8าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปTนร#างงบประมาณรายจ#ายเสนอ
คณะผู8บริหารท8องถ่ินอีกครั้งหนึ่งเพ่ือคณะผู8บริหารท8องถ่ินได8นําเสนอต#อสภาท8องถ่ิน ภายในวันท่ี 
๑๕ สิงหาคม 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด5วยข5อบังคับการประชุมสภาท5องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก5ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข5อ ๕๘ ญัตติร#างข8อบัญญัติงบประมาณ ให8ผู8บริหารท8องถ่ินยื่นต#อสภาท8องถ่ินตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว8ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด8วยวิธีการงบประมาณ 
(๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๗๒ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ5อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ขององค�กรปกครองส�วนท5องถ่ิน 

ประธาน ขอเชิญนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟเสนอร#างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต#อท่ีประชุม 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ท#านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารส#วนตําบล จะได8เสนอร#างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย
ประจําปN ต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟ จึงขอแถลงให8ท#านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท#านได8ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปNงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ดังต#อไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

ในปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข8อมูล ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ องคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน  จังหว ัดประจวบคีรีขันธ มีสถานะการเงินดังนี้ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ๖๙,๖๙๘,๘๕๘.๕๗ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม ๒๕,๗๘๕,๓๓๓.๔๖ บาท (รวมหนี้ผูกพันและยังไม#ได8เบิกจ#าย
จํานวน ๑๔,๙๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท) 
๑.๑.๓ เงินทุนสํารองสะสม ๒๕,๒๓๐,๗๔๐.๖๒ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว8แบบก#อหนี้ผูกผันและยังไม#ได8เบิกจ#าย จํานวน ๑ รายการ 

รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว8โดยยังไม#ได8ก#อหนี้ผูกผัน จํานวน ๑ โครงการ รวม 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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๑.๒ เงินกู5คงค5าง – บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

(๑) รายรับจริงท้ังสิ้น ๕๗,๗๘๕,๒๖๗.๗๖ บาท ประกอบด8วย 
หมวดภาษีอากร    ๗,๕๑๘,๙๔๘.๕๓ บาท 
หมวดค#าธรรมเนียม ค#าปรับ และใบอนุญาต   ๑,๑๖๖,๙๘๓.๘๐ บาท 
หมวดรายได8จากทรัพยสิน      ๕๑๖,๔๙๓.๑๕ บาท 
หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                -        บาท 
หมวดรายได8เบ็ดเตล็ด        ๗๓,๘๘๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได8จากทุน                -       บาท 
หมวดภาษีจัดสรร ๓๖,๗๙๑,๒๔๗.๒๘ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๑,๗๑๗,๗๑๕.๑๑ บาท 

 

 (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให8โดยระบุวัตถุประสงค            ๑๑,๘๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท 
(๓) รายจ#ายจริง จํานวน ๔๓,๗๔๓,๕๐๖.๗๖ บาท ประกอบด8วย 

งบกลาง   ๓,๑๓๒,๘๗๐.๘๐ บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค#าจ8าง) ๑๔,๕๕๐,๑๑๖.๐๐ บาท 
งบดําเนินการ  ๑๑,๐๘๓,๗๐๓.๔๓ บาท 
งบลงทุน (หมวดค#าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร8าง) ๑๐,๘๗๙,๙๘๗.๗๑ บาท 
งบรายจ#ายอ่ืน (หมวดรายจ#ายอ่ืน)            -     บาท 
งบเงินอุดหนุน    ๓,๙๙๗,๘๒๘.๘๒ บาท 

(๔) รายจ#ายท่ีจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให8    
     โดยระบุวัตถุประสงค  

      ๙,๗๒๖,๒๘๐.๐๐ บาท 

(๕) รายจ#ายท่ีจ#ายจากเงินสะสม 
(๖) รายจ#ายท่ีจ#ายจากเงินทุนสํารองสะสม     

      ๔,๗๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
                     -     บาท  

 คําแถลงงบประมาณ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
(๑) รายรับ 

 

  รายรับจริง ป%  ๒๕๕๘ ประมาณการ ป% ๒๕๕๘ ประมาณการ ป% ๒๕๖๐ 
รายได5จัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร ๗,๒๓๗,๔๗๑.๖๔ ๖,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๑๕๖,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดค#าธรรมเนียม ค#าปรับ และใบอนุญาต ๑,๖๗๙,๔๗๕.๙๐ ๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๖๗,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได8จากทรัพยสิน ๖๗๒,๓๗๑.๒๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
  หมวดรายได8เบ็ดเตล็ด ๑๕๙,๖๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได8จากทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมรายได5จัดเก็บ ๙,๗๔๘,๙๑๘.๗๔ ๗,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ 
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รายได5ท่ีรัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค�กรปกครอง
ส�วนท5องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร ๕๔,๕๘๓,๖๖๑.๒๐ ๔๘,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได5ท่ีรัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค�กร

ปกครองส�วนท5องถิ่น 
๕๔,๕๘๓,๖๖๑.๒๐ ๔๘,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ 

รายได5ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให5องค�กรปกครองส�วน
ท5องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๑,๙๐๕,๘๒๑.๐๐ ๑๓,๒๕๔,๘๒๖.๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
         รวมรายได5ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให5องค�กร

ปกครองส�วนท5องถิ่น 
๑๑,๙๐๕,๘๒๑.๐๐ ๑๓,๒๕๔,๘๒๖.๐๐ ๒๘,๑๒๕,๕๒๐.๐๐ 

รวม ๗๖,๒๓๘,๔๐๐.๙๔ ๖๙,๒๕๔,๘๒๖.๐๐ ๘๖,๓๔๓,๕๒๐.๐๐  
(๒) รายจ�าย 

รายจ�าย รายจ�ายจริงป% ๒๕๕๘ ประมาณการ ป% 
๒๕๕๙ 

ประมาณการ ป% ๒๕๖๐ 

จ�ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง ๑,๙๖๘,๙๘๑.๐๐ ๔,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๕๙๖,๔๘๐.๐๐ 
  งบบุคลากร ๑๗,๔๔๗,๗๑๗.๐๐ ๒๑,๗๑๒,๗๑๔.๐๐ ๒๔,๒๐๒,๕๒๒.๐๐ 
  งบดําเนินงาน ๑๕,๔๙๐,๕๒๐.๘๑ ๒๑,๑๓๖,๖๑๒.๐๐ ๒๓,๕๗๔,๔๑๘.๐๐ 
  งบลงทุน ๑๗,๖๘๐,๐๐๐.๙๑ ๑๕,๓๔๐,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๑๓๗,๕๐๐.๐๐ 
  งบรายจ#ายอ่ืน ๘๑๒,๖๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน ๖,๔๙๕,๔๘๗.๘๘ ๖,๖๗๘,๐๐๐.๐๐  ๖,๘๓๒,๖๐๐.๐๐ 

รวมจ�ายจากงบประมาณ ๕๙,๘๙๕,๓๕๓.๖๐ ๖๙,๒๕๔,๘๒๖.๐๐ ๘๖,๓๔๓,๕๒๐.๐๐ 
รวม ๕๙,๘๙๕,๓๕๓.๖๐ ๖๙,๒๕๔,๘๒๖.๐๐ ๘๖,๓๔๓,๕๒๐.๐๐ 

 

 

(๓) รายจ�ายตามแผนงาน 
ด5าน ยอดรวม 

ด5านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ๒๒,๖๑๐,๑๙๐.๐๐  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๒,๖๒๖,๔๐๐.๐๐  
ด5านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา  ๑๓,๘๑๔,๕๓๐.๐๐  
  แผนงานสาธารณสุข  ๓,๐๖๙,๙๐๑.๐๐  
  แผนงานสังคมสงเคราะห ๑,๕๑๗,๒๔๐.๐๐  
  แผนงานเคหะและชุมชน ๖,๗๐๕,๗๒๘.๐๐  
  แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐  
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐  
ด5านการเศรษฐกิจ    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๑๗,๐๘๙,๕๖๐.๐๐  
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  แผนงานการเกษตร ๒,๐๖๓,๔๙๑.๐๐  
  แผนงานการพาณิชย ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐  
ด5านการดําเนินงานอ่ืน    
  แผนงานงบกลาง   ๑๔,๕๙๖,๔๘๐.๐๐  

งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น  ๘๖,๓๔๓,๕๒๐.๐๐   
  

 รายละเอียดปรากฏตามร#างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ี
ได8เสนอให8ท่ีประชุมได8พิจารณา 

ประธาน การพิจารณาร#างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย มีการพิจารณา ๓ วาระ คือ วาระท่ี ๑ รับ
หลักการ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ และวาระท่ี ๓ เห็นชอบให8ตราเปTนข8อบัญญัติ ในการพิจารณา
วาระท่ี ๑ มีท#านใดประสงคจะอภิปรายหรือไม# 

นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 

ขอสอบถามกรณีการต้ังงบประมาณในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ค#าต#อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ8านพัก จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท คือโครงการใด 

นายจักริน  พ�วงดี  
หัวหน5าสํานักปลัด 

การต้ังงบประมาณค#าต#อเติมหรือดัดแปลงอาคาร จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป ประกอบด8วย ๒ โครงการ คือ 
(๑) ค#าใช8จ#ายโครงการปรับปรุงซ#อมแซมห8องน้ํา จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปTนการซ#อมแซม
ห8องน้ํา ด8านข8างอาคารหอประชุมองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีสภาพปLจจุบัน
ตามท่ีทุกท#านได8รับทราบ การซ#อมแซมอาจกล#าวได8ว#า แทบจะทําใหม#เกือบท้ังสิ้น จึงใช8
งบประมาณจํานวนค#อนข8างมากในการดําเนินการ 
(๒) ค#าใช8จ#ายโครงการปรับปรุงต#อเติมห8องปHองกันฯ จํานวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท เปTนการต#อเติม
ขยายห8องปHองกันฯ และรองรับศูนย อปพร. เพ่ือให8สมาชิก อปพร.ได8มีศูนยฯ เปTนสถานท่ีจุดรวม
ในการปฏิบัติหน8าท่ี 

ประธาน หากสมาชิกสภาฯ ท#านใดพิจารณาแล8วเห็นว#างบประมาณรายจ#าย ของส#วนราชการใด ต้ัง
งบประมาณไว8เกินความจําเปTน สามารถเสนอขอแปรญัตติ ในชั้นการแปรญัตติได8 มีท#านใด
ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม# 

ท่ีประชุม ไม#มี 
ประธาน ในการพิจารณาวาระท่ี ๑ ขอมติท่ีประชุมว#าจะรับหลักการแห#งร#างข8อบัญญัติงบประมาณ

รายจ#าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม# 
ท่ีประชุม มีมติเป<นเอกฉันท�รับหลักการร�างข5อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 ๕.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข5อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข5อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด5วยข5อบังคับการประชุมสภาท5องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก5ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ข5อ ๑๐๓ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท8องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด8วย สมาชิกสภาท8องถ่ินมีจํานวนไม#น8อยกว#าสามคน

แต#ไม#เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด8วย สมาชิกสภาท8องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม#ได8เปTน

สมาชิกสภาท8องถ่ินมีจํานวนไม#น8อยกว#าสามคนแต#ไม#เกินเจ็ดคน 
ข5อ ๑๐๔ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท8องถ่ิน มีหน8าท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู#ในกิจการของสภาท8องถ่ิน แล8วรายงานต#อสภาท8องถ่ิน 
ข5อ ๑๐๕ ภายใต8บังคับข8อ ๑๐๓ และข8อ ๑๐๔ สภาท8องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท8องถ่ิน

หรือบุคคลท่ีไม#ได8เปTนสมาชิกสภาท8องถ่ินเปTนคณะกรรมการสภาท8องถ่ินชุดต#างๆ ตามความ
จําเปTนแก#กิจการในหน8าท่ีของสภาท8องถ่ิน ดังนี้ 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร#างข8อบัญญัติ 
ถ8ามีความจําเปTน คณะกรรมการแต#ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดใน
กิจการซ่ึงเปTนหน8าท่ีของคณะกรรมการสภาท8องถ่ิน แล8วเสนอรายงานต#อคณะกรรมการสภา
ท8องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข5อ ๑๐๗ ภายใต8บังคับข8อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท8องถ่ิน ให8สมาชิกสภาท8องถ่ิน
หรือผู8บริหารท8องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท8องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม#ได8เปTนสมาชิกสภาท8องถ่ินแล8วแต#
กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท8องถ่ินเปTนผู8เสนอต8องมีสมาชิกสภาท8องถ่ินรับรองไม#น8อยกว#าสองคน 
ส#วนกรณีท่ีผู8บริหารท8องถ่ินเปTนผู8เสนอไม#ต8องมีผู8รับรอง 

การเสนอชื่อให8เสนอได8โดยไม#จํากัดจํานวนเว8นแต#ท่ีประชุมมีมติเปTนอย#างอ่ืนและให8นําวิธีการ
เลือกตามข8อ ๑๒ มาใช8บังคับโดยอนุโลม 

ข5อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท8องถ่ินให8นําความในข8อ ๘ มาใช8บังคับโดยอนุโลม 
กรณีท่ีกฎหมายว#าด8วยองคกรปกครองส#วนท8องถ่ินกําหนดให8สภาท8องถ่ินใดมีรอง

ประธานสภาท8องถ่ินได8มากกว#าหนึ่งคน ให8เลือกรองประธานสภาท8องถ่ินคนท่ีหนึ่งก#อน แล8วจึง
เลือกรองประธานสภาท8องถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกว#าจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

ประธาน ขอให8ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือทําหน8าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ โดยหาก
สมาชิกฯ เปTนผู8เสนอชื่อ ต8องมีสมาชิกฯ รับรองไม#น8อยกว#า ๒ ท#าน หากนายกองคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เปTนผู8เสนอ ไม#ต8องมีผู8รับรอง การเลือกจะดําเนินการเลือกทีละตําแหน#ง
(คน) จนกว#าจะครบจํานวน ๗ คน ขอให8ท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑  

นายธงชาติ บุญรอด 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๒ 

เสนอ นายณรงคเดช  อินมี สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๙ 
ผู5รับรอง 
นางสาวอนุลักษณ  ทองโสภา สมาชิก สภา อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
นายนิยม  อ่ิมอาบ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๖ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม#มีท#านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปTนอันว#า นายณรงคเดช  อินมี สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๙ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๕ 

 

ได8รับเลือกเปTนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯคนท่ี ๒ 
นายธนวัฒน�  จั่นปาน 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๑ 

เสนอ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๐ 
ผู5รับรอง 
นายปรีชา ทองประดิษฐ  สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑ 
นายเอกชัย  เจิมสุวรรณ   สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๐ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม#มีท#านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปTนอันว#า นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๐

ได8รับเลือกเปTนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯคนท่ี ๓ 
นายนิยม  อ่ิมอาบ  
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๖ 

เสนอ นายบุญเกล8า  ต๊ังถาวรการ  สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๔ 
ผู5รับรอง 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู#  สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๕ 
นายจรัส  อุชุภาพ  สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๓ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม#มีท#านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปTนอันว#า นายบุญเกล8า  ต๊ังถาวรการ  สมาชิก สภา อบต.หมู#

ท่ี ๔ ได8รับเลือกเปTนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี ๔ 

นายอภิชาติ ชูลขันธ� 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๔ 

เสนอ นายสายชล  บุบผา สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๔ 
ผู5รับรอง 
นายชู  เรืองดี สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๒ 
นายจิระ  เอ็งพัวศรี สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๓ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม#มีท#านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปTนอันว#า นายสายชล  บุบผา สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๔ 

ได8รับเลือกเปTนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๔ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯคนท่ี ๕ 
นายจรัส  อุชุภาพ 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๓ 

เสนอ นายหวัด ด#านกลาง สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๗ (รองประธานสภาฯ) 
ผู5รับรอง 
นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก  สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๒ 
นางปราณี   พานพ#วง  สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๖ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม#มีท#านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปTนอันว#า นายหวัด ด#านกลาง สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๗ 

(รองประธานสภาฯ) ได8รับเลือกเปTนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๕ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อ
กรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๖ 

นายจิระ  เอ็งพัวศรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๓ 

เสนอ นายอภิชาติ  ชูลขันธ สมาชิก สภา อบต. หมู#ท่ี ๔ 
ผู5รับรอง  
นายมานัต  พูนเพ่ิม สมาชิก สภา อบต. หมู#ท่ี ๘ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๖ 

 

นายสายชล  บุบผา สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๔ 
ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม#มีท#านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปTนอันว#า นายอภิชาติ  ชูลขันธ สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๔ 

ได8รับเลือกเปTนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๖  
ขอเชิญท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๗ 

นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิก สภา อบต.หมู�ท่ี ๙ 

เสนอ นายธงชาติ  บุญรอด สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๒ 
ผู5รับรอง 
นายกอบชัย  บานแย8ม สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๘ 
นายบุญสืบ   ดิษฐทองคํา สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๑๕ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม#มีท#านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปTนอันว#า นายธงชาติ  บุญรอด สมาชิก สภา อบต.หมู#ท่ี ๒ 

ได8รับเลือกเปTนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๗ ซ่ึงครบจํานวนท่ีกําหนดไว8ตามระเบียบฯ แล8ว 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน หากสมาชิกสภาฯท#านใด ประสงคจะแปรญัตติร#างข8อบัญญัติงบประมาณ  ประจําปNงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให8จัดส#งคําแปรญัตติได8ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได8ในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ต้ังแต#เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต#เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
และวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต#เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ สํานักงานเลขานุการสภาฯ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ

สามป% (ป% ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
ผู5เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด8วยกองส#งเสริมการเกษตร ได8เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให8
เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปN      
(ปN ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามรายการดังต#อไปนี้ 

 โครงการเดิม 

- จัดซ้ือรถยนตส#วนกลาง ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล8อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน ๑ คัน 
งบประมาณ ๘๙๖,๐๐๐ บาท 
โครงการท่ีเปล่ียนแปลง 
- จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม#ต่ํากว#า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ 
ล8อ แบบธรรมดา งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท 

  
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๗ 

 

ข5อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด5วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท5องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๔ การแก5ไข การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 

ข5อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท8องถ่ิน ให8ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท8องถ่ิน จัดทําร#างแผนพัฒนาสามปNท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร8อมเหตุผลและความจําเปTนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปNท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเสนอผู8บริหารท8องถ่ิน 

(๓) ผู8บริหารท8องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปNท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช8แผนพัฒนาสามปNท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สําหรับองคการบริหารส#วนตําบลให8ผู8บริหารท8องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปNท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให8ความเห็นชอบก#อนแล8วผู8บริหารท8องถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช8ต#อไป 

นางสาวกุลศิริ  เกสรมาลา 
ผอ.กองส�งเสริมการเกษตร 

เนื่องจากลักษณะการใช8งานในภารกิจของกองส#งเสริมการเกษตร ต8องมีการบรรทุกวัสดุ สิ่งของ 
อุปกรณ เครื่องใช8 เก่ียวกับการเกษตร รวมท้ังการนําผลผลิตจากแปลงเกษตร ไปส#งจําหน#ายท่ี
ศูนยจําหน#ายผลิตภัณฑฯ หมู#ท่ี ๑๔ ดังนั้นจึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือให8เหมาะสม
สอดคล8องกับการใช8งาน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให8เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปN     
(ปN ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามรายการท่ีเสนอ 

 ๕.๔ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�าย ตามข5อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙  
ผู5เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด8วยสํานักงานปลัด กองช#าง และกองส#งเสริมการเกษตร ได8เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหาร
ส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให8เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ#ายหมวดค#าครุภัณฑ และหมวดค#า
ท่ีดินและสิ่งก#อสร8าง ตามรายการ ดังนี้ 

  
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๘ 

 

สํานักงานปลัด 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายกรณีมีการแก5ไข

เปลี่ยนแปลง 

เงินเดือนฝ]าย
การเมือง 

ค#าตอบแทน
สมาชิกสภา
องคกร
ปกครองส#วน
ท8องถ่ิน 

เพ่ือจ#ายเปTนค#าตอบแทน
ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภาอบต. และสมาชิก
สภา อบต. 

๓,๑๑๖,๐๔๐ ๕๙๘,๕๔๐ 

 

 

 

 

๕๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๕๔๕,๕๔๐ 

 

 

 

 

โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายรายการใหม# 
หมวดค#าครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด 
เอ ๓ ๕๓,๐๐๐ บาท 

ค#าใช8สอย รายจ#าย
เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม#
เข8าลักษณะ
รายจ#ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค#าใช8จ#ายในการจัดทําโครงการ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

๑,๙๗๒,๐๐๐ ๕๖๑,๕๖๒.๒๐ ๓๒๗,๖๐๐ - ๒๓๓,๙๖๒.๐๐ โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายเพ่ิม       
(กองช�าง)  หมวด ค#าที่ดินและ
สิ่งก#อสร8าง ประเภท ค#างาน
ก#อสร8างอาคารเอนกประสงค ๒ 
ชั้น *ขนาดกว5าง ๑๐ เมตร ยาว 
๑๒ เมตร* (แก5ไขเพ่ิมเติมใน
ระเบียบวาระท่ี ๒ ในการประขุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
รวมงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้น 
๑,๙๒๗,๖๐๐ บาท 

ค#าใช8สอย 

(งานปHองกันภัย
ฝ]ายพลเรือนฯ) 

ค#าบํารุงรักษา
และซ#อมแซม 

เพ่ือจ#ายเปTนค#าบํารุงรักษา
ซ#อมแซมครุภัณฑเพ่ือให8
สามารถใช8งานได8ตามปกติที่มี
วงเงินไม#เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

๒๒๐,๐๐๐ ๔๗,๔๘๐ ๓๓,๐๐๐ - ๑๔,๔๘๐ โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายรายการใหม# 
(กองช�าง)  หมวด เงินอุดหนุน 
รายการ ค#างานขยายเขตไฟฟHา 
ซอยอํานวยผล หมู#ที่ ๙ บ8านขอน
ทอง  

ค#าครุภัณฑ 

(งานปHองกันภัย
ฝ]ายพลเรือนฯ) 

ครุภัณฑอ่ืน เพ่ือจ#ายเปTนค#าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๐ โอนลด เพ่ือไปต้ังจ#ายรายการใหม# 
(กองช�าง)  หมวด เงินอุดหนุน 
รายการ ค#างานขยายเขตไฟฟHา 
ซอยอํานวยผล หมู#ที่ ๙ บ8านขอน
ทอง งบประมาณหลังโอนทั้งสิ้น 
๑๓๓,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลด  ๕๑๓,๖๐๐    
                                

กองส�งเสริมการเกษตร 

หมวดรายจ�าย 
ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายกรณีมีการแก5ไข

เปลี่ยนแปลง 

เงินเดือน 

 

 

ค#าที่ดินและ
สิ่งก#อสร8าง 
 

ค#าใช8สอย 

เงินเดือน
พนักงาน 

 

ค#าถมดิน 

 
 

รายจ#ายเพ่ือให8
ได8มาซึ่งบริการ 

เพ่ือจ#ายเปTนเงินเดือนให8กับ
พนักงานส#วนตําบล จํานวน 
๓ อัตรา 

เพ่ือจ#ายในโครงการถมถนน
และเกรดบดอัด ถนนใน
แปลงสาธิต ฯลฯ 

เพ่ือจ#ายเปTนค#าจ8างเหมา
บริการของกองส#งเสริม
การเกษตร 

๗๓๕,๖๙๐ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

๒๑๖,๐๐๐ 

๔๑๙,๐๐๒ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

๒๑๖,๐๐๐ 

 

๒๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑๒๓,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑๖๙,๐๐๒ 

 

 

๐ 

 

 

๙๓,๐๐๐ 

 

โอนลด ๓ รายการ รวม 
๕๒๓,๐๐๐ บาท เพ่ือไปต้ังจ#าย
รายการใหม# หมวดค#าครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนส#ง  รายการ ค#าจัดซื้อรถยนต
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม#ตํ่ากว#า 
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล8อ แบบ
ธรรมดา จํานวนเงิน ๕๒๓,๐๐๐ 
บาท 

รวมโอนลด ๕๒๓,๐๐๐ -    



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน8า ๑๙ 

 

 

 ข5อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด5วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท5องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๑ (แก5ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
หมวด ๔ การโอนและแก5ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข5อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค#าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ#ายเปTนรายการใหม# ให8เปTนอํานาจอนุมัติของสภาท8องถ่ิน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติให8โอนงบประมาณรายจ#ายค#าครุภัณฑ ตามรายการท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ท#านใดมีข8อเสนอหรือเรื่องอ่ืนใดจะปรึกษาหารือต#อท่ีประชุม ขอเชิญเสนอได8 
นายธงชาติ บุญรอด 
สมาชิก สภา อบต. หมู�ท่ี ๒ 

ขอสอบถามกองช#างเก่ียวกับความคืบหน8าในการขุดเจาะบ#อบาดาลพร8อมติดต้ังหอถังประปา   
(งบภัยแล8ง) ว#าดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล8ว 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

ผู8รับจ8างกําลังดําเนินการขุดเจาะอยู#ท่ี หมู# ๖ ซอยหนองชักหวาย ส#วนฐานคอนกรีต ดําเนินการ
แล8วเสร็จ ในหมู#ท่ี ๒,๘,๙,๔ และหมู# ๑๐ โดยผู8รับจ8างจะเริ่มติดต้ังถังประปา ในวันจันทร สัปดาห
หน8า 

นายบุญเกล5า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก สภา อบต. หมู�ท่ี ๔ 

หมวดสมบูรณ ฝากเรื่องสอบถามต#อนายกฯ เก่ียวกับการติดต้ังกล8องวงจรปIดบริเวณสี่แยก   
หนองตะเภา ซ่ึงนายกฯ รับว#าจะดําเนินการติดต้ังให8 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ในปN ๒๕๖๐ ไม#ได8รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ คงต8องดําเนินการเพ่ิมแผนฯ และต้ัง
งบประมาณ เพ่ือติดต้ังในปNงบประมาณ ๒๕๖๐ 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

ขอสอบถามกองช#างเรื่องความคืบหน8าการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยฉํ่าชื่น หมู#ท่ี ๑๕  

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

ได8รับทราบว#าจะเข8าดําเนินการในวันจันทรสัปดาหหน8า ท้ังหมู#ท่ี ๔ และ หมู#ท่ี ๑๕ 

รองประธาน การขยายเขตประปาภูมิภาคในพ้ืนท่ีของหมู#ท่ี ๗ ได8ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ8างแล8วหรือยัง 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช�าง 

จะประสานการประปาภูมิภาคและแจ8งผลให8ทราบต#อไป 

นายสุดจริต  กล่ินอยู� 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๕ 

โครงการก#อสร8างฝายเพ่ือแก8ไขปLญหาน้ําท#วมขังหลังวัดหนองขอน ซ่ึงได8เสนอให8บรรจุเปTน
โครงการระดับตําบล ในการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟสามปN (ปN ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ไม#ทราบว#าบรรจุในแผนฯ ปNใด และฝากให8กองช#าง
ศึกษาความเปTนไปได8และผลกระทบของโครงการ 

ประธาน ในร#างข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปN งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม#ได8ต้ังงบประมาณไว8 
ท้ังนี้ต8องสํารวจออกแบบแก8ไขปLญหาในบริเวณดังกล#าว และพ้ืนท่ีต#อเนื่อง เพ่ือแก8ไขปLญหาน้ํา
ท#วมอย#างเปTนระบบ ซ่ึงอาจต8องใช8งบประมาณค#อนข8างสูง ฝากผู8บริหารและกองช#าง พิจารณา
แหล#งงบประมาณหรือขอรับงบประมาณจากหน#วยงานท่ีเก่ียวข8อง 
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ประธาน 
ท่ีประชุม 

มีท#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต#อท่ีประชุมหรือไม# 
ไม#มี 

ประธาน ขอปIดการประชุม และนัดประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาร#างข8อบัญญัติ
งบประมาณรายจ#ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ และให8
เลขานุการสภาฯ แจ8งสมาชิกสภาฯ ท่ีไม#ได8มาร#วมประชุมในวันนี้ได8รับทราบเพ่ือเข8าประชุมด8วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 
 

ลงชื่อ    ผู8จดรายงานการประชุม 
      (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 
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ประธาน 
ท่ีประชุม 

มีท#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต#อท่ีประชุมหรือไม# 
ไม#มี 

ประธาน ขอปIดการประชุม และนัดประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาร#างข8อบัญญัติ
งบประมาณรายจ#ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ และให8
เลขานุการสภาฯ แจ8งสมาชิกสภาฯ ท่ีไม#ได8มาร#วมประชุมในวันนี้ได8รับทราบเพ่ือเข8าประชุมด8วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ปDดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ 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 
 
 


