
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป% ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๑  

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

   

ผู3มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด#านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายปรีชา ทองประดิษฐ ส. อบต. หมู#ท่ี ๑ 
๔ นายชู เรืองดี ส. อบต. หมู#ท่ี ๒ 
๕ นายจรัส อุชุภาพ ส. อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๖ นายสงัด กลิ่นสุคนธ ส. อบต. หมู#ท่ี ๓ 
๗ นายอภิชาติ ชูลขันธ ส. อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๘ นายบุญเกล6า ต๊ังถาวรการ ส. อบต. หมู#ท่ี ๔ 
๙ นางปวันรัตน รอดพ6น ส. อบต. หมู#ท่ี ๕ 

๑๐ นายนิยม อ่ิมอาบ ส. อบต. หมู#ท่ี ๖ 
๑๑ นายชาญชัย ทองไทย ส. อบต. หมู#ท่ี ๗ 
๑๒ นายมานัต พูลเพ่ิม ส. อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๓ นายกอบชัย บานแย6ม ส. อบต. หมู#ท่ี ๘ 
๑๔ นายณรงคเดช อินมี ส. อบต. หมู#ท่ี ๙ 
๑๕ นายดํารงค ปุยอรุณ ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๐ 
๑๖ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๗ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๑ 
๑๘ นายจิระ เอ็งพัวศรี ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๓ 
๑๙ นายสายชล บุบผา ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๔ 
๒๐ นายสุดจริต กลิ่นอยู# ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๑ นางสาวอนุลักษณ ทองโสภา ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๕ 
๒๒ นางปราณี พานพ#วง ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 
๒๓ นายภมร อยู#เย็น ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๖ 
๒๔ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
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ผู3ไม�มาประชุม 
๑ นายธนวัฒน จั่นปาน ส. อบต. หมู#ท่ี ๑  
๒ นายธงชาติ บุญรอด ส. อบต. หมู#ท่ี ๒  
๓ นางสาวกรุณา สร6อยสง ส. อบต. หมู#ท่ี ๕  
๔ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๐  
๕ นายบุญอ6าย ทรัพยมา ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๒  
๖ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๒  
๗ นายพงศธร จันทรศิริ ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๓  
๘ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา ส. อบต. หมู#ท่ี ๑๔  

     

ผู3เข3าร�วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายแก#นนคร ขุนสงคราม รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายวันเพ็ญ เรืองโรจน รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๔ นายจักริน พ#วงดี หัวหน6าสํานักปลัด  
๕ นายทวีศักด์ิ อุดมวิชชากร ผู6อํานวยการกองคลัง 

๖ นางสาววิจิตรา  ฉ่ิงเล็ก ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม  
๘ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผอ.กองส#งเสริมการเกษตร 
๙ นางสาวกนกพัชร บ#อน6อย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

๑๐ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๑๑ นางพิรวรรณ ไพบูลยอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๒ พ.จ.อ.ไชยา คุ6มภัย เจ6าพนักงานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
๑๓ นางสาวสุวารินทร สืบสาย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๑๔ นางมลเทียน เชิงชั้น เจ6าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๕ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู6ช#วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๖ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู6ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๗ นางดาวพระศุกร ม#วงศรี ผู6ช#วยเจ6าหน6าท่ีธุรการ 

๑๘ นางสาวศศิธร  จันทรปลูก ผู6ช#วยเจ6าหน6าท่ีธุรการ 
๑๙ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู6ช#วยเจ6าหน6าท่ีธุรการ 
๒๐ นายอารักษ ทิพยรัตน ผู6ช#วยนายช#างโยธา 
๒๑ นายสนอง อ#วมอ่ิม รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ6านหนองซอ 
๒๒ นางภัทรจิตร แซ#จิว (แทน) ผอ.โรงเรียนบ6านหนองคร6า 
๒๓ นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร6อม ประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ กล#าวเปLดการประชุมสภาองคการ

บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปM ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ3งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนะนําพนักงานส�วนตําบล/พนักงานจ3าง รายใหม� 
ประธาน ๑. นางสาวสุวารินทร สืบสาย ตําแหน#ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด กองสวัสดิการ

และสังคม ย6ายมาจากองคการบริหารส#วนตําบลบึงนคร 
๒. นางมลเทียน เชิงชั้น ตําแหน#ง เจ6าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองช#าง ย6ายมา

จากเทศบาลตําบลหนองพลับ 
๓. นายอารักษ  ทิพยรัตน ตําแหน#ง ผู6ช#วยนายช#างโยธา สังกัด กองช#าง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปM ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม ไม#มีผู6ใดขอแก6ไขรายงานการประชุม โดยให6การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล6ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู3ถาม 

- ไม#มี -  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท3องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล3วเสร็จ 

- ไม#มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 ๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ

สามป% (ป% ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
ผู3เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด6วยสํานักงานปลัด และประชาคมหมู#บ6าน หมู#ท่ี ๙ ได6เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให6เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟสามปM (ปM ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ตามรายการดังต#อไปนี้ 
สํานักงานปลัด 

 โครงการเดิม 

- จัดซ้ือเครื่องทําน้ําร6อนน้ําเย็น แบบต�อท�อ ขนาด ๒ กDอก จํานวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๒๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท 
โครงการท่ีเปล่ียนแปลง 
- จัดซ้ือเครื่องทําน้ําร6อนน้ําเย็น แบบใส�ถังน้ํา จํานวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐ บาท 
งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท 
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เหตุผล เนื่องจากองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ใช6น้ําบาดาลมีปริมาณหินปูนตกค6าง เปQน
จํานวนมาก ไม#สามารถนํามาบริโภคได6 ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาเปQนการจัดซ้ือ
เครื่องทําน้ําร6อนน้ําเย็น แบบใส#ถังน้ํา เพ่ือให6สอดคล6อง เหมาะสมกับการใช6งาน 
กองช�าง 
โครงการเดิม 
- ค#างานเจาะบ#อบาดาลพร6อมติดต้ังหอถังทรงแชมเปญและขยายเขตวางท#อประปา ซอยอํานวย
ผล – มิตรไมตรี หมู#ท่ี ๙ บ6านขอนทอง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
โครงการท่ีเปล่ียนแปลง 
- ค#างานเจาะบ#อบาดาลพร6อมติดต้ังหอถังทรงแชมเปญและขยายเขตไฟHฟHา ซ.อํานวยผล ๔    
หมู#ท่ี ๙ บ6านขอนทอง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เหตุผล เนื่องจากโครงการเดิมใช6งบประมาณของส#วนราชการอ่ืนดําเนินการไปเสร็จสิ้นแล6ว 

 ข3อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด3วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท3องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  
 หมวด ๔ การแก3ไข การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
 ข3อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท6องถ่ิน ให6ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดย

มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท6องถ่ิน จัดทําร#างแผนพัฒนาสามปMท่ี

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร6อมเหตุผลและความจําเปQนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ิน 
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือเสนอผู6บริหารท6องถ่ิน 
 (๓) ผู6บริหารท6องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช6แผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 สําหรับองคการบริหารส#วนตําบลให6ผู6บริหารท6องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให6ความเห็นชอบก#อนแล6วผู6บริหาร
ท6องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช6ต#อไป 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให6เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปM     
(ปM ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ตามรายการท่ีเสนอ 

 ๕.๒ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�าย ตามข3อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
ผู3เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 
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นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด6วยกองส#งเสริมการเกษตรและกองช#าง ได6เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วนตําบล     
หินเหล็กไฟ เพ่ือให6เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ#ายหมวดค#าครุภัณฑ และหมวดค#าท่ีดินและ
สิ่งก#อสร6าง ตามรายการ ดังนี้ 
กองส�งเสริมการเกษตร 

 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภทรายจ�าย โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมา
ณหลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายกรณีมีการ
แก3ไขเปลีย่นแปลง 

ค#าครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจ#ายเปQนค#าจัดซ้ือเคร่ืองตัด
หญ6าแบบข6ออ#อน จาํนวน ๒ 
เคร่ือง  

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 

 

๒๒,๐๐๐ - 

 

๐ 

 

 

 

ค#าใช6สอย รายจ#ายเพื่อให6ได6มา
ซ่ึงบริการ 

เพื่อจ#ายเปQนค#าจ6างเหมา
ปรับปรุง ดัดแปลงต#อเติม แก6ไข
อาคาร  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  

รวมโอนลด ๕๒,๐๐๐    

ค#าครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ6าน
งานครัว 

เพื่อจ#ายเปQนค#าจัดซ้ือเคร่ืองตัด
หญ6าแบบข6ออ#อน จาํนวน ๒ 
เคร่ือง 

๐ ๐ ๒๒,๐๐๐ + ๒๒,๐๐๐  

ค#าท่ีดินและ
ส่ิงก#อสร6าง 

รายจ#ายเพื่อ
ดัดแปลง หรือ
ปรับปรุงท่ีดินหรือ
ส่ิงก#อสร6าง 

เพื่อจ#ายเปQนค#าจ6างเหมา
ดัดแปลงต#อเติมเรือนเพาะชํา 
เพื่อเปQนท่ีเก็บอุปกรณ โดยใช6ตา
ข#ายเหล็กพร6อมประตูปLด-เปLด  

๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ + ๓๐,๐๐๐  

รวมโอนเพ่ิม ๕๒,๐๐๐    
  

 

กองช�าง 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวนเงิน
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�ายกรณีมีการ
แก3ไขเปลีย่นแปลง 

ค#าท่ีดินและ
ส่ิงก#อสร6าง 

ค#าติดต้ัง
ระบบ
ประปาและ
อุปกรณฯ 

ค#างานเจาะบ#อบาดาลพร6อม
ติดต้ังหอถังทรงแชมเปญและ
ขยายเขตวางท#อประปา ซอย
อํานวยผล – มิตรไมตรี หมู#ที่ ๙ 
บ6านขอนทอง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

 

๐ 

 

 

 

รวมโอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐    

ค#าท่ีดินและ
ส่ิงก#อสร6าง 

ค#าติดต้ัง
ระบบ
ประปาและ
อุปกรณฯ 

ค#างานเจาะบ#อบาดาลพร6อม
ติดต้ังหอถังทรงแชมเปญและ
และขยายเขตไฟHฟHา ซ.อํานวย
ผล ๔ หมู#ที่ ๙ บ6านขอนทอง 

๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๑,๐๐๐,๐๐๐  

รวมโอนเพ่ิม ๑,๐๐๐,๐๐๐    
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ข3อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด3วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท3องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๑ (แก3ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
หมวด ๔ การโอนและแก3ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข3อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค#าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร6างท่ีทําให6ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ#ายเปQนรายการใหม# ให6เปQนอํานาจอนุมัติของสภา
ท6องถ่ิน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติให6โอนงบประมาณรายจ#ายค#าครุภัณฑและค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร6าง ตาม
รายการท่ีเสนอ 

 ๕.๓ ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ�าย 
 ผู3เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด6วยสํานักงานปลัด ได6เสนอเรื่องผ#านนายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให6เสนอ
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ#ายหมวดค#าครุภัณฑ ตาม
ข6อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปMงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายการดังนี้ 
ข3อความเดิม 
- จัดซ้ือเครื่องทําน้ําร6อนน้ําเย็น แบบต�อท�อ ขนาด ๒ กDอก จํานวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๒๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท 
ข3อความใหม� 
- จัดซ้ือเครื่องทําน้ําร6อนน้ําเย็น แบบใส�ถังน้ํา จํานวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐ บาท 
งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท 

 ข3อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด3วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท3องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๑ (แก3ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
หมวด ๔ การโอนและแก3ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข3อ ๒๙ การแก6ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ#ายในหมวดค#าครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งก#อสร6างท่ีทําให6ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก#อสร6างให6
เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท6องถ่ิน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติให6เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ#ายตามรายการท่ีเสนอ 
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๕.๔ ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟสามป% 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  
ผู3เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามท่ีองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6จัดทําข6อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปM 
๒๕๖๐ โดยได6อาศัยแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปM พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
เพ่ือเปQนกรอบในการจัดทําข6อบัญญัติฯ นั้น เนื่องจากมีโครงการบางโครงการท่ีมีความจําเปQนต6อง
ดําเนินการ แต#ไม#ได6บรรจุอยู#ในแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ประกอบกับ
บางหน#วยงานมีความจําเปQนต6องเพ่ิมเติมแผนฯ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน6าท่ีของ
หน#วยงานนั้น อีกท้ังบางโครงการมีการประชุมประชาคมหมู#บ6าน เสนอปTญหาความเร#งด#วน เพ่ือ
บําบัดความเดือดร6อนและแก6ไขปTญหาให6กับประชาชนภายในหมู#บ6าน จึงมีความจําเปQนต6อง
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปM พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี ๒ รายละเอียดปรากฏตามร#างแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปM พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ ซ่ึงได6นําเสนอท่ีประชุมได6พิจารณา 

 ข3อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด3วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท3องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๔ การแก3ไข การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 

ข3อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท6องถ่ิน ให6ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท6องถ่ิน จัดทําร#างแผนพัฒนาสามปMท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร6อมเหตุผลและความจําเปQนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ินพิจารณาร#างแผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเสนอผู6บริหารท6องถ่ิน 

(๓) ผู6บริหารท6องถ่ินพิจารณาอนุมัติร#างแผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช6แผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารส#วนตําบลให6ผู6บริหารท6องถ่ินเสนอร#างแผนพัฒนาสามปMท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต#อสภาองคการบริหารส#วนตําบลเพ่ือให6ความเห็นชอบก#อนแล6วผู6บริหารท6องถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช6ต#อไป 

ท่ีประชุม มีมติเสียงข6างมากเห็นชอบให6เพ่ิมเติมแผนพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟสามปM 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ฉบับท่ี ๒ 
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๕.๔ ญัตติคัดเลือกคณะกรรมพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ข3อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด3วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท3องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม) 

ข3อ ๘ ให6ผู6บริหารท6องถ่ินแต#งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ิน ประกอบด6วย 
(๑) ผู6บริหารท6องถ่ิน      ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองคกรปกครองส#วนท6องถ่ินนั้นทุกคน  กรรมการ         
(๓) สมาชิกสภาท6องถ่ินท่ีสภาท6องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๔) ผู6ทรงคุณวุฒิท่ีผู6บริหารท6องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(๕) ผู6แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
   ท่ีผู6บริหารท6องถ่ินคัดเลือกจํานวนไม#น6อยกว#าสามคน กรรมการ                              
(๖) ผู6แทนประชาคมท6องถ่ินท่ีประชาคมท6องถ่ิน 
     คัดเลือกจํานวนไม#น6อยกว#าสามคนแต#ไม#เกินหกคน  กรรมการ 
(๗) ปลัดองคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน   กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน6าส#วนการบริหารท่ีมีหน6าท่ีจัดทําแผน   ผู6ช#วยเลขานุการ 
กรรมการตามข6อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให6มีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละสองปMและอาจ

ได6รับการคัดเลือกอีกได6 
ข3อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท3องถ่ินมีอํานาจหน3าท่ี ดังนี้ 

(๑)  กําหนดแนวทางการพัฒนาท6องถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
(๑.๑) อํานาจหน6าท่ีขององคกรปกครองส#วนท6องถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหน6าท่ีท่ีมี 

ผลกระทบต#อประโยชนสุขของประชาชน เช#น การปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ ผังเมือง 
(๑.๒) ภารกิจถ#ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
(๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุ#มจังหวัด และจังหวัด โดยให6เน6นดําเนินการ

ในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลต#อประชาชนโดยตรง เช#น การแก6ไขปTญหาความยากจน การ
ปHองกันและแก6ไขปTญหายาเสพติด 

(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองส#วนท6องถ่ินใน
เขตจังหวัด 

(๑.๕) นโยบายของผู6บริหารท6องถ่ินท่ีแถลงต#อสภาท6องถ่ิน 
(๑.๖) แผนชุมชน 

      ในการนําประเด็นข6างต6นมาจัดทําแผนพัฒนา ให6องคกรปกครองส#วนท6องถ่ินคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของท6องถ่ิน และความจําเปQนเร#งด#วนท่ีต6องดําเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด6วย   

 (๒) ร#วมจัดทําร#างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก6ไขปTญหาเก่ียวกับ
การจัดทําร#างแผนพัฒนา 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน6า ๙ 

 

ในการจัดทําร#างแผนพัฒนา ให6เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารส#วนตําบล และ
องคกรปกครองส#วนท6องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปTญหาความต6องการจากแผนชุมชนท่ีเกิน
ศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองได6มาพิจารณาบรรจุไว6ในแผนพัฒนา แต#หากเกินศักยภาพ
ของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารส#วนตําบล และองคกรปกครองส#วนท6องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง ให6เสนอปTญหา ความต6องการไปยังองคการบริหารส#วนจังหวัด และให6องคการ
บริหารส#วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว6ในแผนพัฒนาขององคการบริหารส#วนจังหวัดตาม
อํานาจหน6าท่ี 

(๓) พิจารณาร#างแผนพัฒนาและร#างแผนการดําเนินงาน 
(๔) ให6ความเห็นชอบร#างข6อกําหนดขอบข#ายและรายละเอียดของงานตามข6อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให6ข6อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แต#งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช#วยปฏิบัติงานตามท่ี

เห็นสมควร 
(๗)  ในกรณีองคการบริหารส#วนตําบล ให6คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบลมี

หน6าท่ีประสานกับประชาคมหมู#บ6านในการรวบรวม วิเคราะหปTญหา ความต6องการของ
ประชาชนในท6องถ่ินและจัดทําเปQนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารส#วนตําบลด6วย 

ประธาน เนื่องจากกรรมการในส#วนของสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟได6ครบวาระการ
ดํารงตําแหน#ง ๒ ปM ดังนั้นจึงขอให6ท่ีประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบล
หินเหล็กไฟ เพ่ือร#วมเปQนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารส#วนตําบล  

นายจรัส  อุชุภาพ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๓ 
 

เสนอ นายบุญเกล6า ต๊ังถาวรการ ส.อบต.หมู#ท่ี ๔ 
ผู3รับรอง 

๑. นายปรีชา     ทองประดิษฐ   ส.อบต.หมู#ท่ี ๑ 
๒. นายกอบชัย  บานแย6ม        ส.อบต.หมู#ท่ี ๘ 

นายสายชล  บุบผา 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๑๔ 
 

เสนอ นายอภิชาติ ชูลขันธ ส.อบต.หมู#ท่ี ๔ 
ผู3รับรอง 

๑. นายจิระ   เอ็งพัวศรี  ส.อบต.หมู#ท่ี ๑๓ 
๒. นายมานัต  พูลเพ่ิม  ส.อบต.หมู#ท่ี ๘ 

นายอภิชาติ ชูลขันธ� 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ 
 

เสนอ นายสายชล  บุบผา  ส.อบต.หมู#ท่ี ๑๔ 
ผู3รับรอง 

๑. นายชู  เรืองดี      ส.อบต.หมู#ท่ี ๒ 
๒. นายชาญชัย  ทองไทย  ส.อบต.หมู#ท่ี ๗ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟรายอ่ืน 
ประธาน หากไม#การเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟรายอ่ืน สมาชิกสภาองคการ

บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ท้ัง ๓ ท#าน ได6รับการคัดเลือกเข6าร#วมเปQนคณะกรรมการพัฒนา



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน6า ๑๐ 

 

องคการบริหารส#วนตําบล 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๕ ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ข3อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด3วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท3องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม) 

ข3อ ๒๘ ให6ผู6บริหารท6องถ่ินแต#งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท6องถ่ิน
ประกอบด6วย 

(๑) สมาชิกสภาท6องถ่ินท่ีสภาท6องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผู6แทนประชาคมท6องถ่ินท่ีประชาคมท6องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผู6แทนหน#วยงานท่ีเก่ียวข6องท่ีผู6บริหารท6องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหน6าส#วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผู6ทรงคุณวุฒิท่ีผู6บริหารท6องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยให6คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน6าท่ีประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกคนหนึ่งทําหน6าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข6อ ๒๘ ให6มีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละสองปMและอาจได6รับการคัดเลือก

อีกได6 
ข3อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท6องถ่ินมีอํานาจหน6าท่ี ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได6จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อ

ผู6บริหารท6องถ่ิน เพ่ือให6ผู6บริหารท6องถ่ินเสนอต#อสภาท6องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท6องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให6ประชาชนในท6องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย#าง
น6อยปMละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปM ท้ังนี้ให6ปLดประกาศโดยเปLดเผยไม#น6อยกว#า
สามสิบวัน 

(๔) แต#งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช#วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ประธาน เนื่องจากกรรมการในส#วนของสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟได6ครบวาระการ

ดํารงตําแหน#ง ๒ ปM ดังนั้นจึงขอให6ท่ีประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบล
หินเหล็กไฟ เพ่ือร#วมเปQนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

นายสายชล บุบผา 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๑๔ 

เสนอ นายจิระ   เอ็งพัวศรี      ส.อบต.หมู#ท่ี ๑๓ 
ผู3รับรอง 

๑. นางปวันรัตน  รอดพ6น      ส.อบต.หมู#ท่ี ๕ 
๒. นางสาวพรทิพ  อุทัยธรรม  ส.อบต.หมู#ท่ี ๑๑ 

  



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน6า ๑๑ 

 

นายบุญเกล3า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ 
 

เสนอ นายณรงคเดช  อินมี  ส.อบต.หมู#ท่ี ๙ 
ผู3รับรอง 

๑. นายปรีชา  ทองประดิษฐ      ส.อบต.หมู#ท่ี ๑ 
๒. นางสาวปรางทิพย  พรหมเชื้อ  ส.อบต.หมู#ท่ี ๑๑ 

นายกอบชัย  บานแย3ม 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๘ 
 

เสนอ นายหวัด  ด#านกลาง  รองประธานฯ 
ผู3รับรอง 

๑. นายณรงคเดช  อินมี  ส.อบต.หมู#ท่ี ๙ 
๒. นายสุดจริต     กลิ่นอยู#  ส.อบต.หมู#ท่ี ๑๕ 

ท่ีประชุม ไม#มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟรายอ่ืน 
ประธาน หากไม#การเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟรายอ่ืน สมาชิกสภาองคการ

บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ท้ัง ๓ ท#าน ได6รับการคัดเลือกเข6าร#วมเปQนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติอ่ืนๆ / เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

๖.๑ การบริหารกิจการประปาหมู�บ3าน 
องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6ออกข6อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู#บ6าน 
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยสรุปคือ คือ เม่ือองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได6ดําเนินการก#อสร6าง
ระบบประปาแล6วเสร็จ กิจการประปาถือเปQนทรัพยสินขององคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
โดยมอบให6แต#ละกลุ#ม หรือหมู#บ6านบริหารจัดการ พร6อมท้ังบํารุงรักษา โดยคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปา จะต6องได6รับการเลือกต้ังหรือคัดเลือกจากสมาชิก ผู6ใช6น้ําภายในหมู#บ6าน 
ซ่ึงคณะกรรมการมีอํานาจหน6าท่ี ในการบริหารกิจการประปา ตามระเบียบ ข6อบังคับของกิจการ
ประปาแต#ละหมู#บ6าน การบริหารกิจการประปาให6เปQนไปตามข6อบังคับและให6เกิดความก6าวหน6า
และ บริการประชาชนได6อย#างท่ัวถึงตลอด ๒๔ ชั่วโมง การพิจารณาอนุญาตหรืองดจ#ายน้ําให6แก#
สมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของกิจการ ประปาเปQนหลัก การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ให6องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟทราบ และรายงานผลการดําเนินงานให6กับสมาชิกผู6ใช6
น้ําทราบ รวมถึงจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารส#วนตําบล 
หินเหล็กไฟ ในกรณีท่ีงบประมาณของประปาไม#เพียงพอต#อการดําเนินงานของกิจการประปา
หมู#บ6าน ดังนั้น เพ่ือให6การจัดทําระบบบัญชี การบริหารกิจการประปาหมู#บ6าน เปQนไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงได6มอบหมายให6กองคลัง ได6ประชุมชี้แจงให6กับคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
หมู#บ6าน ทุกหมู#บ6าน ในการประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัย  
ท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟ 

นายนิยม  อ่ิมอาบ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๖ 

ในการชี้แจงทําความเข6าใจเรื่องการบริหารกิจการประปาหมู#บ6าน ขอให6มีหนังสือแจ6งผู6ใหญ#บ6าน
รับทราบเพ่ือเข6าร#วมประชุมด6วย 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน6า ๑๒ 

 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ได6ดําเนินการแจ6งเรียบร6อยแล6ว 

ประธาน ท#านใดมีข6อเสนอหรือเรื่องอ่ืนใดจะปรึกษาหารือต#อท่ีประชุม ขอเชิญเสนอได6 
นายบุญเกล3า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ 

ขอสอบถามเก่ียวกับความคืบหน6าในการสอบเขตทางสาธารณะ รอบท่ีเลี้ยงสัตวทุ#งเคล็ด
สาธารณประโยชน ว#าดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล6ว และอีกประการหนึ่งคือ หอประชุมมีการ
ชํารุดหลายจุด ขอให6ดําเนินการแก6ไข 

นายจักริน  พ�วงดี 
หัวหน3าสํานักปลัด 

๑. การสอบเขตทางสาธารณะ รอบท่ีเลี้ยงสัตวทุ#งเคล็ดสาธารณประโยชน หมู#ท่ี ๑๒ ได6ทํา
หนังสือถึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหินแล6ว รอแจ6งการนัดหมายตรวจสอบ 
๒. อาคารหอประชุมท่ีมีการชํารุดหลายจุด ขณะนี้อยู#ในระยะเวลาคํ้าประกันผลงาน ทาง
สํานักงานปลัด จะทําหนังสือแจ6งให6ผู6รับจ6างมาดําเนินการแก6ไขซ#อมแซมต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายนิยม  อ่ิมอาบ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๖ 

น้ําบาดาลท่ีดําเนินการขุดเจาะใหม# น้ํามีลักษณะขุ#น ของหมู#ท่ี ๑๓ ก็มีลักษณะเดียวกัน มี
แนวทางแก6ไขหรือไม# อย#างไร 

นายบุญเกล3า ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต. หมู�ท่ี ๔ 

พ้ืนท่ี หมู#ท่ี ๔ ท่ีขุดเจาะบ#อบาดาลใหม# น้ําก็มีลักษณะขุ#น เช#นเดียวกัน 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

จะรับไปพิจารณาดําเนินการหาแนวทางแก6ไข 

นายพงศ�ศักดิ์  นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม ขอแจ6งประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. การตรวจคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร 
- วันท่ี ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดหนองขอน 
- วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
- วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดหนองซอ  

๒. การอบรมให6ความรู6แก#ผู6ประกอบการตามโครงการ “อาหารปลอดภัย ใส#ใจผู6บริโภค” ใน
วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมองคการบริหารส#วนตําบล 
หินเหล็กไฟ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน 
ท่ีประชุม 

มีท#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต#อท่ีประชุมหรือไม# 
ไม#มี 

ประธาน ขอปLดการประชุม และนัดประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ 
ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. และให6เลขานุการสภาฯ แจ6งสมาชิก
สภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ท่ีไม#ได6มาร#วมประชุมในวันนี้ได6รับทราบเพ่ือเข6า
ประชุมด6วย 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน6า ๑๓ 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
 

ลงชื่อ    ผู6จดรายงานการประชุม 
      (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 
 
 
 

  
  

 
 


