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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจําป% 2560 

วันศุกร�ท่ี 13 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ หอประชุม องค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ� 

************************ 

รายชื่อผู5เข5าประชุม 
1 นายตรีธวฒัน( สุขศรีปพัฒน( ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
2 นายหวัด ด5านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
3 นายธนวัฒน( จั่นปาน สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๑ 
4 นายธงชาต ิ บุญรอด สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 2 
5 นายช ู เรืองดี สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๒ 
6 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๓ 
7 นายสงัด กลิ่นสุคนธ( สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๓ 
8 นายอภิชาต ิ ชูลขันธ( สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 4 
9 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๖ 

10 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๘ 
11 นายกอบชยั บานแย%ม สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๘ 
12 นายณรงค(เดช อินมี สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๙ 
13 นายเอกชัย เจิมสุวรรณ( สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 10 
14 นางสาวพรทิพย( อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๑1 
15 นางปรางทพิย( พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 11 
16 นายบุญอ%าย ทรัพย(มา สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๑๒ 
17 นางสาวเรณ ู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๑๒ 
18 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๑๓ 
19 นายพงศธร จันทร(ศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 13 
20 นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 14 
21 นายสดุจริต กลิ่นอยู5 สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 15 
22 นางปราณ ี พานพ5วง สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 16 
23 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 

 

รายชื่อผู5ไม�มาประชุม (ลาการประชุม) 
1 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 1 
2 นายบุญเกล%า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๔ 
3 นายกรุณา สร%อยสง สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 5 
4 นางปวันรัตน( รอดพ%น สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 5 
5 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 7 
6 นางดาํรงค( ปุยอรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ ๑0 
7 นายบุญสบื ดิษฐทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 14 
8 นายภมร อยู5เย็น สมาชิกสภา อบต. หมู5ที่ 16 
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รายชื่อผู5เข5าร�วมประชุม 

1 นายนาวนิ มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
2 นายแก5นนคร ขุนสงคราม รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
3 นายวนัเพ็ญ เรืองโรจน( รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
4 นายจักริน พ5วงด ี หัวหน%าสํานักปลัด  
5 นายรัชพล เสือสอาด ผู%อํานวยการกองช5าง 
6 นายพงศ(ศักดิ ์ นาคโต ผู%อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม 
7 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู%อํานวยการกองส5งเสริมการเกษตร 
8 นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ( นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
9 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ 

10 นางสาวกนกพชัร บ5อน%อย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
11 นางสาวทบัทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12 นางสันทนา เปNกทอง เจ%าพนักงานธุรการชาํนาญงาน (แทน ผอ.กองการศึกษาฯ) 
13 นางสาวชนัญญา กรเพชร นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร (แทน ผอ.กองคลัง) 
14 นางพิรวรรณ( ไพบูลย(อนันต( นักวิเคราะห(นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15 นายสพุชัย ยิ้มละมัย ผู%ช5วยนักวิเคราะห(นโยบายและแผน 
16 นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู%ช5วยนักวิชาการประชาสัมพันธ( 
17 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ ์ ผู%ช5วยเจ%าพนักงานธุรการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 เม่ือที่ประชุมพร%อม รองประธานสภาองค(การบริหารส5วนตาํบลหินเหล็กไฟ กล5าวเปRดการประชมุสภาองค(การ
บริหารส5วนตาํบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาํป� 2560 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ5งให5ที่ประชุมทราบ 
 ขอเชิญทุกท5านร5วมกิจกรรมเดินไปบ%านพ5อ โดยตั้งร้ิวขบวนพร%อมกัน ณ สวนสาธารณ           
 โผนก่ิงเพชร เวลา ๑๗.๐๐ น. และกิจกรรมรําถวายอาลัยฯ หน%าบ%านพ5อ ณ บริเวณ
 ด%านหน%าวังไกลกังวล เวลา 18.00 น. และกิจกรรมจุดเทียนและร%องเพลงถวายอาลัยฯ 
 หน%าบ%านพ5อ ณ บริเวณด%านหน%าวังไกลกังวล เวลา ๑๙.๐๐ น. 
 (การแต5งกายชุดสุภาพไว%ทุกข() 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจําป� 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560   
ที่ประชุม ไม5มีผู%ใดขอแก%รายงานการประชุม โดยให%การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล%ว   

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู5ถาม 
ประธาน สภาฯ      ขอเชิญผู%เสนอกระทู%ถาม นายณรงค(เดช อินมี สมาชิกสภาฯ หมู5ที่ 9  
นายณรงค�เดช อินมี   ขอสอบถามความคืบหน%ากรณีบุกรุกลําห%วยสามพันนาม หมู5ที่ 9 บ%านขอนทอง            
ส.อบต.หมู�ที่ 9 ซอยไร5แลนด( ดังต5อไปนี้ 
  (1) ดําเนนิการถึงข้ันตอนไหนอย5างไร 
  (2) ตอนนีไ้ด%ดําเนนิการข้ันตอนไหนแล%วบ%าง 
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ประธานสภาฯ       กรณีมีการบุกรุกลําห%วยสามพันนาม หมู5ที่ 9 บ%านขอนทอง ซอยไร5แลนด( หลังจาก 
       ที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560 เสร็จแล%ว 
       ก็ได%มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ โดยมีปลัดองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ หัวหน%า
       สํานักปลัด สมาชิกองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ และเจ%าหน%าที่อีกหลายท5าน             
       เข%าร5วมตรวจสอบด%วย  
นายนาวิน มูลมงคล     ตามที่ สมาชิกสภา หมู5ที่  9 ถาม ตอนนี้  องค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ          
นายก อบต.หินเหล็กไฟ     ได%ดําเนินการแจ%งหนังสือที่สํานักงานที่ดินเพื่อขอสอบเขตรางวัดห%วยสามพันนาม                
       วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คาดว5าจะเปNนอาทิตย(หน%าที่จะทราบราคาค5ารังวัดจากที่สํานักงาน
       ที่ดินและทางองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ ก็จะดําเนินการจ5ายค5ารังวัดและให%
       เข%าสอบเขตลําห%วยได% 
นายณรงค�เดช อินมี    สอบเขตลําห%วยทั้งสองฝWXงหรือบริเวณแปลงที่ดินรอบๆ ลําห%วย            
ส.อบต.หมู�ที่ 9  
นายนาวิน มูลมงคล      สอบเขตทั้งสองฝWXงลาํห%วย 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ     
ประธานสภาฯ       ในส5วนของเราให%ดําเนินการตามอํานาจหน%าที่ของเราเพื่อให%ความยุติธรรมต5อทุกฝZาย 
นายนาวิน มูลมงคล ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณท5านสมาชิกฯ ที่ช5วยสอดส5องดูแลและเปNนหูเปNนตาให% เพราะเปNนหน%าที่              
นายก อบต.หินเหล็กไฟ เราที่ต%องตรวจสอบ     
นายจักริน พ�วงดี       หากมีการบุกรุกลําห%วยจริงๆ คือเราต%องให%เจ%าหน%าที่สอบเขตเข%ามาสอบเขตและเขียน
หัวหน5าสํานักปลัด     แผนที่ทับซ%อนแล%ว และดําเนินการเจรจาหากแต5ต5อรองแล%วไม5เปNนผลก็อยู5ในข้ันตอน
       การพิจารณาตามข้ันตอนตามกฎหมายต5อไป ถึงแม%ผู%ร%องไม5ติดใจในเร่ืองคดีอาญา         
       แต5เราก็ต%องดําเนินการต5อไป เพื่อให%ลําห%วยกลับคืนมาสภาพเดิม  
ประธานสภาฯ      กรณีนี้ก็ต%องรอเวลาว5าจะสอบเขตวันไหน และทางองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ
       จะแจ%งให%ทราบอีกคร้ัง 
นายณรงค�เดช อินมี     กรณีที่เจ%าหน%าที่มาสอบเขตขอให%แจ%งสมาชิกและกํานนัผู%ใหญ5บ%านให%ทราบด%วย 
ส.อบต.หมู�ที่ 9  
ประธานสภาฯ      ในส5วนนี้มีท5านใดจะสอบถามเพิ่มเติม 
ที่ประชุม        ไม5มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท5องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล5วเสร็จ 
 -ไม5มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม� 
 -ไม5มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1 รายงานผลการดําเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วน
 ตําบลหินเหล็กไฟสามป% (ป% 2560 - 2562) และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
 นโยบายที่ได5แถลงต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ ของนายกองค�การ
 บริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 ข5อกฎหมาย 
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 (แก5ไข
 เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) 
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       มาตรา 58/5 วรรค 5 ให%นายกองค(การบริหารส5วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผล
 การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได%แถลงไว%ต5อสภาองค(การบริหารส5วนตําบลเปNนประจําทุกป� 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด5วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
 ส�วนท5องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
   ข5อ 28 ให%ผู%บริหารท%องถ่ินแต5งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา               
 ท%องถ่ินฯ 
   ข5อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท%องถ่ินมีอํานาจหน%าที่ ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทาง วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  (2) ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได%จากการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาต5อผู%บริหารท%องถ่ิน เพื่อให%ผู%บริหารท%องถ่ินเสนอต5อสภาท%องถ่ิน และ
 คณะกรรมการพัฒนาท%อง ถ่ิน พร%อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาให%ประชาชนในท%องถ่ินทราบในที่เปRดเผยภายในสิบห%าวัน นับแต5วันรายงานผล
 และเสนอความเห็นดังกล5าว และต%องปRดประกาศไว%เปNนระยะเวลาไม5น%อยกว5าสามสิบวัน 
 โดยอย5างน%อยป�ละสองคร้ังภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป� 
นายนาวิน มูลมงคล     สรุปรายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค(การบริหาร            
นายก อบต.หินเหล็กไฟ     ส5วนตําบลหินเหล็กไฟ ป�งบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม 2560  
       หน%า 95 และหน%า 118 ให%สมาชิกตรวจสอบว5าถูกต%องและพิจารณาแก%ไขส5วนใดหรือไม5  
ประธานสภาฯ      มีท5านใดจะสอบถามเร่ืองนี้หรือไม5 
ที่ประชุม       ไม5มี 
  6.2 รายงานผลการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงานของส�วนราชการภายในองค�การ
  บริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
นายจักริน พ�วงดี         รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค(การบริหารส5วนตําบล 
หัวหน5าสํานักปลัด    หินเหล็กไฟ ป�งบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม 2560 หน%าที่ 95
      ถึงหน%า 99 สํานักปลัด ดําเนินการแล%ว 60 โครงการ และยังไม5ได%ดําเนินการ 6 หน%า 116
      และมีกันเงินไว% 2 โครงการ สร%างรางระบายน้ํา และโครงการเทลานคอนกรีตที่หน%าหอถัง
      ประปา  
นายรัชพล เสือสอาด    ในส5วนของกองช5าง ถนน คสล. ซอยเนินมังกร งบประมาณ 1300000 ผู%รับจ%างเข%า
ผู5อํานวยการกองช�าง    ดําเนินการ 2 ต.ค.60 และสะพาน คสล. เชื่อม หมู5 5 กับไร5ใหม5พัฒนา ผู%รับจ%างก็เข%า
      ดําเนินการ 2 ต.ค.60 และอ่ืนๆ รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผล
      แผนพัฒนาองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ  ป� งบประมาณ พ.ศ.2560                  
      คร้ังที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม 2560 หน%าที่ 101 ถึงหน%า 104  
นายพงศ�ศักดิ์ นาคโต   รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค(การบริหารส5วนตําบล
ผู5อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  หินเหล็กไฟ ป�งบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม 2560 หน%าที่ 105 
   และหน%า 118 
นางสาวชนัญญา กรเพชร     งบประจําป�จะต%องปRดภายใน 90 วัน จะเรียนให%ทราบอีกคร้ังในคร้ังต5อไป แต5ขอสรุปข%อมูล 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ    เบื้องต%นให%ทราบ ดังนี้ เงินสะสม ณ 30 ก.ย.60 ยอดเงิน 10,900,882.16 สตางค( 
      เงินทุนสํารอง เงินสะสม 27,271,698.67 บาท และรายได% ณ 30 ก.ย.60 ไม5รวมเงิน
      อุดหนุน 90,322,539.45 บาท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค(และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
      จํานวน 755,500 บาท รวมรายได%อยู5ที่ 97,978,039.45 สตางค( ส5วนในเร่ืองของ
      รายจ5ายจริงโดยจ5ายจากเงินรายได% 72,722,438.55 สตางค(  
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ประธานสภาฯ     ขอเสนอให%มีการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการสภาติดตามผลการดําเนินงาน/แผนการ
      ดําเนินงานของของแต5ละส5วนราชการภายในองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ            
      จํานวน 3 ชุด ซ่ึงคณะกรรมการฯ ในแต5ละชุดมีจํานวน 3 คน โดยหากสมาชิกฯ เปNนผู%เสนอ
      ชื่อ ต%องมีสมาชิกฯ รับรองไม5น%อยกว5า 2 ท5าน หากนายกองค(การบริหารส5วนตําบล
      หินเหล็กไฟ เปNนผู%เสนอ ไม5ต%องมีผู%รับรอง การเลือกจะเลือกทีละ 1 คน จนกว5าจะครบ             
      ตามจํานวนที่กําหนด  
ที่ประชุม      เห็นด%วย 
ประธานสภาฯ     ขอให%ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการกิจการสภาฯ ชุดที่ 1 คณะกรรมการบริหาร 
      โครงสร%างพื้นฐานถนน ไฟฟ`า และน้ําประปา  
นายกอบชัย บานแย5ม     เสนอ นายหวัด ด5านกลาง รองประธานสภา อบต. 
ส.อบต.หมู�ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นายมานัต พลูเพิ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 8 
  นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 2 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นายหวัด ด5านกลาง รองประธานสภา อบต.
  ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 1 ชุดที่ 1 ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อ
  คณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 2 ชุดที่ 1  
นายเอกชัย เจิมสุวรรณ�      เสนอ นายสุดจริต กลิ่นอยู5 สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 15 
ส.อบต.หมู�ที่ 10     
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นายกอบชยั บานแย%ม สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 8 
  นายสายชล บบุผา สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 14 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นายสุดจริต กลิ่นอยู5 สมาชิกสภา อบต.      
  หมู5ที่ 15 ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 2 ชุดที่ 1 ขอเชิญที่ประชุม
  เสนอชื่อคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 3 ชุดที่ 1  
นายสุดจริต กลิ่นอยู�    เสนอ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 14 
ส.อบต.หมู�ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นางสาวปราณี พานพ5วง สมาชกิสภา อบต.หมู5ที่ 16 
  นางปรางทพิย( พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 11      
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 14 
  ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 3 ชุดที่ 1 ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการ
  กิจการสภาฯ ชุดที่ 1 คณะกรรมการบริหารโครงสร%างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ`า และน้ําประปา     
  มีรายชื่อต5อไปนี้  
    1. นายหวัด ด5านกลาง รองประธานสภา อบต. 
    2. นายสุดจริต กลิน่อยู5 สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 15 
    3. นายสายชล บบุผา สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 14 
 ต5อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการกิจการสภาฯ ชุดที่ 2 คณะกรรมการด%าน
 การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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นายณรงค�เดช อินมี      เสนอ นายสงัด กลิน่สุคนธ( สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 3 
ส.อบต.หมู�ที่ 9  
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 3 
  นายชู เรืองดี สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 2 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นายสงัด กลิ่นสุคนธ( สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 3 
  ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 1 ชุดที่ 2 ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อ
  คณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 2 ชุดที่ 2  
นายธงชาติ บุญรอด      เสนอ นายชู เรืองดี สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 2 
ส.อบต.หมู�ที่ 2      
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นายสงัด กลิ่นสุคนธ( สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 3 
  นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 6 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นายชู เรืองดี สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 2 
  ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 2 ชุดที่ 2 ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อ
  คณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 3 ชุดที่ 2   
นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก    เสนอ นางสาวพรทพิ อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 11 
ส.อบต.หมู�ที่ 12  
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 12 
  นายบุญอ%าย ทรัพย(มา สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 12 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต.
  หมู5ที่ 11 ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 3 ชุดที่ 2 ดังนั้น รายชื่อคณะ
  กรรมการกิจการสภาฯ ชุดที่ 2 คณะกรรมการด%านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม             
  มีรายชื่อต5อไปนี้ 
    1. นายสงัด กลิ่นสุคนธ( สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 3 
    2. นายชู เรืองดี สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 2 
    3. นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 11 
 ต5อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการกิจการสภาฯ ชุดที่ 3 คณะกรรมการด%าน
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม  
นายอภิชาติ ชูลขันธ�   เสนอ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 13 
ส.อบต.หมู�ที่ 4       
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นายหวัด ด5านกลาง รองประธานสภา อบต. 
  นายสดุจริต กลิ่นอยู5 สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 15 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
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ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 13
  ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 1 ชุดที่ 3 ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อ
  คณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 2 ชุดที่ 3   
ประธานสภาฯ     เสนอ นายอภิชาติ ชูลขันธ( สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นายธนวัฒน( จั่นปาน สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 1 
  นายเอกชัย เจิมสุวรรณ( สมาชกิสภา อบต.หมู5ที่ 10 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นายอภิชาติ ชูลขันธ( สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 4
  ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 2 ชุดที่ 3 ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อ
  คณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 3 ชุดที่ 3   
นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม    เสนอ นางปรางทิพย( พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 11 
ส.อบต.หมู�ที่ 11 
สมาชิกสภา อบต.  ผู5รับรอง 
  นายพงศธร จนัทร(ศิริ สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 13 
  นายตรีธวฒัน( สุขศรีปพัฒน( ประธานสภา อบต. 
ที่ประชุม  ไม5มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธานสภาฯ  หากไม5มีท5านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เปNนอันว5า นางปรางทิพย( พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต.
  หมู5ที่ 11 ได%รับเลือกเปNนคณะกรรมการกิจการสภาฯ คนที่ 3 ชุดที่ 3 ดังนั้น รายชื่อคณะ
  กรรมการกิจการสภาฯ ชุดที่ 3 คณะกรรมการด%านสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม มีรายชื่อ
  ต5อไปนี้  
    1. นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 13 
    2. นายอภิชาติ ชูลขันธ( สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 4 
    3. นางปรางทิพย( พรหมเชื้อ สมาชิกสภา อบต.หมู5ที่ 11 
      ซ่ึงครบตามจํานวนที่กําหนดไว%ตามระเบียบฯ แล%ว ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสภา             
      ทั้ง 3 ชุดนี้ จะคอยติดตามผลการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงานและประสานด%านการ
      ปฏิบัติงานของแต5ละส5วนราชการภายในองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ มีท5านใดจะ
      สอบถามหรือเสนอในส5วนอ่ืนๆ อีกหรือไม5 
ที่ประชุม   ไม5มี 
ประธานสภาฯ     ถ%าไม5มีเร่ืองใดเสนอ ก็ขอเชิญทุกท5านร5วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ในหลวง ร.9 เพื่อ
      แสดงความจงรักภักดี และน%อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปNนล%นพ%นอันหาที่สุดมิได% 
      แด5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน      
      ครบรอบ 1 ป� วันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2560 
ที่ประชุม      กล5าวคําแสดงความจงรักภักดีและร5วมกันยืนตั้งจิตสงบนิ่ง และ น% อ มสํ า นึ ก ใ น พ ร ะม ห า
      กรุณาธิคุณเปNนล%นพ%นอันหาที่สุดมิได% แด5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
      บรมนาถบพิตร เปNนเวลา 89 วินาที  
ประธานสภาฯ     กล5าวขอขอบคุณผู%เข%าประชุมและผู%เข%าร5วมประชุม และกล5าวปRดการประชุมสภาองค(การ
      บริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป� 2560  
เลิกประชุม      เวลา 16.10 น. 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมยัท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป� 2560 วันท่ี 13 ตลุาคม 2560 หน%า 8 

 

 
 

        ลงชื่อ    ผู%จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางจิราพร  รอดภัย) 
      เลขานุการสภาองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ 
     
 
      ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงค(เดช  อินมี) 
      สมาชิกสภาองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู5ที่ 9 
 
 
        ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสายชล บุบผา) 
      สมาชิกสภาองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู5ที่ 14 
 
 
        ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางปราณี  พานพ5วง) 
      สมาชิกสภาองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู5ที่ 16 
 
 
        ลงชื่อ     
     (นายตรีธวัฒน(  สุขศรีปพัฒน() 
      ประธานสภาองค(การบริหารส5วนตําบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


