
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป% ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๒  

วันพฤหัสบดีที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

   

ผู4มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน สุขศรีปพัฒน ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด#านกลาง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
๓ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑ 
๔ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๒ 

๕ นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๒ 
๖ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๓ 

๗ นายสงัด กลิ่นสุคนธ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๓ 

๘ นายอภิชาติ ชูลขันธ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๔ 

๙ นายบุญเกล8า ต๊ังถาวรการ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๔ 

๑๐ นางปวันรัตน รอดพ8น สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๕ 
๑๑ นางสาวกรุณา สร8อยสง สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๕ 
๑๒ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๖ 

๑๓ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๗ 

๑๔ นายมานัต พูลเพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๘ 

๑๕ นายกอบชัย บานแย8ม สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๘ 
๑๖ นายณรงคเดช อินมี สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๙ 

๑๗ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๐ 

๑๘ นายดํารงค ปุยอรุณ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๐ 

๑๙ นางปรางทิพย พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๑ 

๒๐ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๑ 

๒๑ นายบุญอ8าย ทรัพยมา สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๒ 
๒๒ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๒ 

๒๓ นายพงศธร จันรศิริ สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๓ 

๒๔ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๓ 

๒๕ นางปราณี พานพ#วง สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๖ 

๒๖ นายภมร อยู#เย็น สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๖ 

๒๗ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ 
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ผู4ไม�มาประชุม (ลาประขุม) 
๑ นายธนวัฒน จั่นปาน สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑ 
๒ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๔ 

๓ นายบุญสืบ ดิษฐทองคํา สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๔ 
๔ นายสุดจริต กลิ่นอยู# สมาชิกสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ หมู#ท่ี ๑๕ 

     

ผู4เข4าร�วมประชุม 
๑ นายวันเพ็ญ เรืองโรจน รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

๒ นายจักริน พ#วงดี หัวหน8าสํานักปลัด  
๓ นายรัชพล เสือสอาด ผู8อํานวยการกองช#าง 
๔ นายพงศศักด์ิ นาคโต ผู8อํานวยการกองคลัง 
๕ นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา ผู8อํานวยการกองส#งเสริมการเกษตร 
๖ นางสาวกนกพัชร บ#อน8อย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
๗ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
๘ นางสาวธันยชนก กลัดสิงห นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (แทน ผอ.กองคลัง) 
๙ พ.จ.อ.ไชยา คุ8มภัย เจ8าพนักงานปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๑๐ พ.อ.อ.สนธยา บุบผาดา เจ8าพนักงานจัดเก็บรายได8ปฏิบัติงาน 
๑๑ นางสาวสันทนา เปJกทอง เจ8าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู8ช#วยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๑๓ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู8ช#วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เม่ือท่ีประชุมพร8อม รองประธานสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ ได8ทําหน8าท่ีประธานในท่ีประชุม

เปKนการชั่วคราว เนื่องจากติดภารกิจจําเปKน โดยกล#าวเปLดการประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปB ๒๕๖๐ และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ4งท่ีประชุมทราบ 
รองประธาน วันนี้นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ มีภารกิจส#วนตัวท่ีจําเปKนและสําคัญอย#างยิ่ง 

จึงได8แจ8งประสานว#าไม#อาจเข8าร#วมประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟในครั้งนี้ 
ท้ังนี้ได8มีหนังสือมอบหมายให8 นายวันเพ็ญ  เรืองโรจน รองนายกองคการบริหารส#วนตําบล
หินเหล็กไฟ เปKนผู8เสนอญัตติแทน ซ่ึงเปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด8วยข8อบังคับ
การประชุมสภาท8องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก8ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข8อ ๕๖ วรรคแรกและ
วรรคสอง กล#าวคือญัตติหรือคําแปรญัตติใดท่ีถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุมแล8ว ถ8าผู8เสนอ 
หรือผู8แปรญัตติไม#ขออภิปรายหรือไม#อยู#ในท่ีประชุมสภาท8องถ่ิน ให8ถือว#าได8ถอนญัตติ นั้น ถ8า
ผู8บริหารท8องถ่ินเปKนผู8เสนอญัตติหรือผู8แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู8บริหาร ท8องถ่ินอาจ
มอบหมายเปKนหนังสือให8รองผู8บริหารท8องถ่ิน เลขานุการผู8บริหารท8องถ่ิน ท่ีปรึกษาผู8บริหาร
ท8องถ่ินเปKนผู8อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได8 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปB ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
ท่ีประชุม ไม#มีการแก8ไขรายงานการประชุม โดยให8การรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ครั้งท่ี ๑ ประจําปB ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู4ถาม 

- ไม#มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธาน 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท4องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล4วเสร็จ 
๔.๑ ร�างข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วาระท่ี ๒ แปรญัตติ 
- ไม#มีผู8เสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได8ยืนตามร#างเดิมไม#มีการแก8ไข 
ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด4วยข4อบังคับการประชุมสภาท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก4ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข4อ ๕๑ ในการพิจารณาร#างข8อบัญญัติวาระท่ีสอง ให8ปรึกษาเรียงตามลําดับข8อเฉพาะท่ี
มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก8ไขเท#านั้น เว8นแต#ท่ีประชุมสภาท8องถ่ินจะได8
ลงมติเปKนอย#างอ่ืน 
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วาระท่ี ๓ เห็นชอบให4ตราเปDนข4อบัญญัติ 
ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด4วยข4อบังคับการประชุมสภาท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก4ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข4อ ๕๒ การพิจารณาร#างข8อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม#มีการอภิปราย เว8นแต#ท่ีประชุม
สภาท8องถ่ินจะได8ลงมติให8มีการอภิปราย ถ8ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให8ท่ีประชุมสภาท8องถ่ินลงมติเฉพาะข8อท่ีได8ระงับไว8เท#านั้น 
ประธาน ขอมติท่ีประชุมว#าเห็นชอบให8ตราเปKนข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย ประจําปBงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม# 
ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบให8ตราเปKนข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ 
รองประธาน ขณะนี้ประธานสภาได8เดินทางมาถึงท่ีประชุมแล8ว ขอเชิญประธานสภา มาดําเนินการประชุม

สภาฯ ต#อ ตามระเบียบวาระท่ีเหลือ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ 
ประธาน 

เรื่องท่ีเสนอใหม� 
๕.๑ ญัตติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข4อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ (นายกองคการบริหารส#วนตําบล
หินเหล็กไฟ มีหนังสือมอบหมายให8นายวันเพ็ญ  เรืองโรจน รองนายกองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟ เสนอญัตติในท่ีประชุมสภาฯ แทน) 

นายวันเพ็ญ  เรืองโรจน� 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 

ญัตติโอนงบประมาณรายจ#ายตามข8อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เปKนการโอนเงินงบประมาณเหลือจ#าย มาต้ังจ#ายเปKนรายการใหม# จํานวน ๒ รายการ 
โดยรายละเอียดขอมอบหมายให8ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ เปKนผู8ชี้แจงต#อท่ี
ประชุม 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

สํานักงานปลัด ได8เสนอเรื่องขอโอนงบประมาณเพ่ือให8นายกองคการบริหารส#วนตําบล      
หินเหล็กไฟเสนอญัตติโอนงบประมาณต#อท่ีประชุมสภาฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
กรณีมีการแก4ไขเปลี่ยนแปลง 

ค#าตอบแทน ค#าตอบแทน
ผู8ปฏิบัติ
ราชการอัน
เปKน
ประโยชนแก# 
อปท. 

เงินประโยชนตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงานส#วน
ท8องถิ่นเปKนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปB) 

๗๔๕,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๓๙๐,๐๐๐ 

 

 

โอนลด มาต้ังจ#ายรายการใหม#  
หมวด ค#าท่ีดินและส่ิงก#อสร8าง 
ประเภท ค#าก#อสร8างส่ิง
สาธารณูปโภค 
รายการ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด8านข8างหอประชุมและด8านหน8า
หอถังประปา อบต.หินเหล็กไฟ 
จํานวน ๓๒๒,๐๐๐ บาท 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ ประจําปB ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หน8า ๕ 

 

หมวด
รายจ�าย 

ประเภท
รายจ�าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ
ก�อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
กรณีมีการแก4ไขเปลี่ยนแปลง 

ค#าใช8สอย รายจ#าย
เกี่ยวเน่ือง
กับการ
ปฏิบัติ
ราชการท่ีไม#
เข8าลักษณะ
รายจ#าย
หมวดอื่นๆ 

ค#าใช8จ#ายในการจัดทํา
แผนท่ีภาษแีละทะเบียน
ทรัพยสิน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓๘,๑๐๔ 

 

๑๒๒,๐๐๐ 

 

- 

 

๑๖,๑๐๔ 

 

 

โอนลด มาต้ังจ#ายรายการใหม#  
หมวด ค#าท่ีดินและส่ิงก#อสร8าง 
ประเภท ค#าก#อสร8างส่ิง
สาธารณูปโภค 
รายการ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด8านข8างหอประชุมและด8านหน8า
หอถังประปา อบต.หินเหล็กไฟ 
จํานวน ๓๒๒,๐๐๐ บาท 
(๒๐๐,๐๐๐+๑๒๒,๐๐๐) 

ค#าวัสดุ วัสดุ
สํานักงาน 

เพื่อจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน เช#น กระดาษ 
แฟIม ปากกา ดินสอ ธง
ชาติ ฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๕,๙๖๔ ๗๐,๐๐๐ - 

 

๑๓๕,๙๖๔ โอนลด มาต้ังจ#ายรายการใหม#  
หมวด ค#าท่ีดินและส่ิงก#อสร8าง 
ประเภท ค#าก#อสร8างส่ิง
สาธารณูปโภค 
รายการ ก#อสร8างรางระบายนํ้า
พร8อมตะแกรงเหล็กปLดบ#อพัก
และบ#อบาํบัดนํ้าท้ิง อบต. 
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

รวมโอนลด ๓๙๒,๐๐๐    
 
  

 ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด4วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๑ (แก4ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
หมวด ๔ การโอนและแก4ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ข4อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค#าครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งก#อสร8างท่ีทําให8ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ#ายเปKนรายการใหม# ให8เปKนอํานาจอนุมัติของสภา
ท8องถ่ิน 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติให8โอนงบประมาณรายจ#ายค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร8าง ตามรายการท่ีเสนอ 
ประธาน ๕.๒ ญัตติขออนุมัติ กันเงิน หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและส่ิงก�อสร4าง ตามข4อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/การโอนเงินงบประมาณตามมติท่ี
ประชุมสภาฯ ป%งบประมาณ ๒๕๖๐  
ผู4เสนอญัตติ นายกองคการบริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ (นายกองคการบริหารส#วนตําบล
หินเหล็กไฟ มีหนังสือมอบหมายให8นายวันเพ็ญ  เรืองโรจน รองนายกองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟ เสนอญัตติในท่ีประชุมสภาฯ แทน) 

นายวันเพ็ญ  เรืองโรจน� 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 

ญัตติขออนุมัติกันเงิน หมวดค#าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก#อสร8าง ตามข8อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ#าย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/การโอนเงินงบประมาณตามมติท่ีประชุมสภาฯ 
ปBงบประมาณ ๒๕๖๐ มีจํานวนท้ังสิ้น ๗ โครงการ ขอมอบหมายให8ปลัดองคการบริหารส#วน
ตําบลหินเหล็กไฟเปKนผู8ชี้แจงรายละเอียดต#อท่ีประชุม 



 

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ ประจําปB ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หน8า ๖ 

 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

โครงการหมวดค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร8างซ่ึงยังมิได8ก#อหนี้ผูกพัน ซ่ึงขออนุมัติกันเงินต#อสภาฯ 
เพ่ือไปเบิกจ#ายในปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๗ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กด8านข8างหอประชุมและด8านหน8าหอถังประปา อบต.
หินเหล็กไฟ จํานวน ๓๒๒,๐๐๐ บาท หน#วยงานเจ8าของงบประมาณ สํานักงานปลัด 

๒. โครงการก#อสร8างรางระบายน้ําพร8อมตะแกรงเหล็กปLดบ#อพักและบ#อบําบัดน้ําท้ิง 
อบต. จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการก#อสร8างถนน คสล.ซอยเนินมังกร หมู#ท่ี ๙ บ8านขอนทอง ราคากลาง 
๑,๙๗๙,๘๐๐ บาท 

๔. โครงการก#อสร8างรางระบายน้ํา คสล.ซอยหลังวัดหนองขอน หมู#ท่ี ๑๕ บ8านหนอง
ขอนเหนือ ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการก#อสร8างห8องน้ําและปรับปรุงศาลาอเนกประสงคประจําหมู#บ8าน หมู#ท่ี ๖ 
บ8านหนองซอ ราคากลาง ๖๙๐,๐๐๐ บาท 

๖. โครงการก#อสร8างสะพาน คสล.ช#วงรอยต#อ หมู#ท่ี ๕ บ8านหนองคร8า กับตําบลไร#ใหม#
พัฒนา ราคากลาง ๘๓๔,๐๐๐ บาท 

 ข4อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด4วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท4องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 

ข4อ ๕๙ วรรคแรก ในกรณีท่ีมีรายจ#ายหมวดค#าครุภัณฑท่ีดินและสิ่งก#อสร8าง ยังมิได8ก#อ
หนี้ผูกพัน แต#มีความจําเปKนจะต8องใช8เงินนั้นต#อไปอีก ให8องคกรปกครองส#วนท8องถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต#อสภาท8องถ่ินได8อีกไม#เกินระยะเวลาหนึ่งปB 

ท่ีประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติให8กันเงินค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร8าง ท้ัง ๗ รายการ เพ่ือไปเบิกจ#ายใน
ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 
ประธาน 

เรื่องอ่ืนๆ 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และหน#วยงานท่ีเข8าร#วมประชุม เสนอปVญหา/ชี้แจงผลการดําเนินงาน 
หรือเรื่องอ่ืนใดเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหน8าท่ีขององคการบริหารส#วนตําบล
หินเหล็กไฟ ต#อท่ีประชุม 

นายดํารงค� ปุยอรุณ 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 

ขอสอบถามผลการดําเนินการแก�ไขป�ญหาการวางท�อระบายน้ําของพ้ืนท่ี หมู�ท่ี ๑๐ ซ่ึง
ประสบป�ญหาไม�สามารถระบายน้ําได� 

นางจิราพร รอดภัย  
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ  

กรณีดังกล�าว ท�านสมาชิก ไม�ได�ยื่นกระทู�ถามมาก�อนเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
รวมท้ังแจ�งหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดเตรียมข�อมูลสําหรับการตอบกระทู�ถาม ซ่ึงจะให�
ผู�เก่ียวข�องแจ�งผล/แนวทางการแก�ไขป�ญหาในการประชุมครั้งต�อไป สําหรับข�อมูลเบ้ืองต�น 
ซ่ึงสามารถชี้แจงได�ในขณะนี้คือ อบต.ได�แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงเพ่ือ
ร�วมกันตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี รวมถึงเสนอความเห็น/แนวทางการแก�ไขป�ญหาในระยะยาว  

ท่ีประชุม รับทราบ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ ประจําปB ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หน8า ๗ 

 

นายณรงค�เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต. หมู�ท่ี ๙ 

ห�องน้ําศูนย6พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ควรยกระดับจากพ้ืนเดิม สัก ๑๐ ซม. และฐาน
พระพุทธรูป ท่ีก�อสร�างไว�หน�าเสาธง ฐานด�านบนเล็กเกินไป หากสามารถปรับเปลี่ยนได�จะ
เหมาะสมมาก  

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู4อํานวยการกองช�าง 

กรณีดังกล�าว ยังไม�ทราบรายละเอียด เนื่องจากได�มอบหมายให�วิศวกร ดําเนินการ  

ประธาน วันนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญผู�เก่ียวข�อง ประกอบด�วยผู�บริหาร 
ปลัด อบต. ผู�อํานวยการกองช�าง หัวหน�าสํานักปลัด และสมาชิกสภาฯ ร�วมตรวจสอบกรณี
ร�องเรียนบุกรุกลําห�วยสาธารณะ บริเวณลําห�วยสามพันนาม หลังรีสอร6ทบ�านไร�รักสงบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน 
ท่ีประชุม 

มีท#านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต#อท่ีประชุมหรือไม# 
ไม#มี 

ประธาน ขอขอบคุณผู8มาประชุม และเข8าร#วมประชุมทุกท#าน และขอปLดการประชุมสภาองคการ
บริหารส#วนตําบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปB พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ 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 


