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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3   

วันที่ 21 กันยายน  ๒๕๖3 
 เวลา  10.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
4 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
5 นายชู    เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
6 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
7 นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
8 นายอภิชาต ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
9 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

10 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
11 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
12 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
13 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
14 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
15 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
16 นายเอกชัย     เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
17 นายด ารงค์  ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
18 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
19 นางปรางทิพย์    พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1๑ 
20 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
21 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
22 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
23 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
24 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
25 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
26 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
27 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
2 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
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3 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายสายชล บุบผา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4 นางสาวรพรกมล พงษ์ภู่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5 นายอธิพงษ์ นาครอด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
6 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
7 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
8 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
11 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
12 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
13 นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
14 นางสาวสายนที โสดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
16 นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19 นางสาวดาวพระศุกร์ ม่วงศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
20 นางสาวสุชาดา ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21 นายภคพล ชูลขันธ์ คนงานทั่วไป 
22 นางสาวกรรณิกาณ์ หอยหวาน พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจ าเดือน กันยายน 2563 โดยมี
กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดอ่างเก็บน้ าเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ อ่างเก็บน้ าเขาเต่า 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง พร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานฯ) พร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์พัฒนาท าความสะอาด 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2563 
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ประธานสภาฯ ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ว่ามีข้อความใดตกหล่น
หรือขาดประเด็นส าคัญตรงส่วนใดหรือไม่ 

ที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563           
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 5.1 ญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543)   
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟชี้แจง 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่าง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 
  งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมารรายจา่ยทีข่อเปลีย่นแปลง 

ข้อความเดมิ ข้อความใหม ่

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่างานก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 
15  
บ้านหนองขอน
เหนือ ต าบลหิน
เหล็กไฟ 

1,997,00
0 
 

  เพื่อจา่ยเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 
บ้านหนองขอนเหนอื ต าบลหินเหล็กไฟ 
(ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 158.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
632 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 
ข้างละ 0.50 เมตร (ชว่งที่ 2) ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 477.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่           
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,385 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 
เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนา

  เพื่อจา่ยเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 
บ้านหนองขอนเหนอื ต าบลหินเหล็ก
ไฟ (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกวา้ง 4.00
เมตร ระยะทาง 158.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต        
ไม่น้อยกวา่ 632 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร            
(ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 477.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,385 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร และ
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา            
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ล าดับที่ 289   
หน้า ๒๘๐ (ช่วงที่ ๑) ค่าพกิัดจุดเร่ิมต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
โครงการ ละติจูด 12.56817 ลองจิจดู 
99.91365 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 
ละติจูด 12.56741  ลองจิจูด 
99.91277 
(ช่วงที่ 2) ค่าพกิัดจุดเร่ิมต้นโครงการ 
ละติจูด 12.56550 ลองจิจูด 
99.90834 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 
ละติจูด 12.56524  ลองจิจูด 
99.90436 
จ านวน 1,997,000 .-บาท 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง              
ครั้งที่ 2 /2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
"พื้นฐาน ล าดับที ่19  หน้า 73 
(ช่วงที่ 1) ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ 
ละติจูด 12.56817 ลองจิจูด 
99.91365 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.56653  
ลองจิจูด 99.91123 
(ช่วงที่ 2) ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ 
ละติจูด 12.56550 ลองจิจูด 
99.90834 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.56524  
ลองจิจูด 99.90436 
จ านวน  1,997,000 .-บาท 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างหอถัง        
ทรงลูกบอล และ
ถังกรองสนิมเหล็ก 
พร้อมเจาะบอ่
บาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง         
6 นิ้ว ซอยเลียบ
บายพาส หมู่ที ่4 
บ้านหนองตะเภา  
ต าบลหินเหล็กไฟ 

711,800   เพื่อจา่ยเป็นค่างานก่อสร้างหอถัง        
ทรงลูกบอล และถังกรองสนิมเหล็ก 
พร้อมเจาะบอ่บาดาล ขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยเลียบ
บายพาส หมู่ที ่4 บา้นหนองตะเภา  
ต าบลหินเหล็กไฟ ขนาดความจุ 12  
ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร และติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC. พร้อม 
ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย สร้างตามแบบ 
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์            
งานกิจการประปา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับที่ 5 หน้า 
299 ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ 
ละติจูด 12.57270 ลองจิจูด 
99.86049 
จ านวน  711,800 .-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรง
ลูกบอล และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อม
เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยเลียบ
บายพาส  หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา  
ต าบลหินเหล็กไฟ ขนาดความจุ 12  
ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร และ
ติดต้ังเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ า ขนาด 1.5 แรงม้า 220 
V.AC. พร้อมตู้คอนโทรลและอปุกรณ์  
และติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย ์งานกจิการประปา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
4 /2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับ                  
ที่ 1 หนา้ 1 ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง
โครงการ ละติจูด 12.57296 
ลองจิจูด 99.86129  
จ านวน  711,800 .-บาท 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือไม ่

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย     
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ ขอทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ขอแนะน าให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์  
 
 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๕ 
 

ประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องไฟรายทางสาธารณะ ว่ามีการจัดซื้อจ านวนกี่ดวง 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ส าหรับไฟรายทางสาธารณะที่ขอติดตั้งใหม่นั้นจะน าไปติดตั้งหมู่ละ 4 จุด และในส่วน
ที่เหลือจะส ารองไว้ส าหรับติดตั้งในจุดที่มีความเสี่ยง หรือมีความเหมาะสม  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

บริเวณทางเข้าโครงการภูตะวัน หมู่ที่ 7 ขอให้สมาชิกเขียนค าร้องเรื่อง ขอไฟรายทาง 
เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นทางโค้งและแคบ 

ประธานสภาฯ ด้วย นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 ลาออก             
จึงขอให้สมาชิกสภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ แทน และขอให้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล             
หินเหล็กไฟ (งานแผน) 

นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 

เสนอ นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4  
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ผู้รับรอง  
นายปรีชา  ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
นายจรัส  อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 

นายธนวัฒน์ จั่นปาน 
สมาชิก อบต.หมู่ที ่1 

เสนอ นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (งานแผน) 
ผู้รับรอง  
นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ตามที่นายก อบต.กล่าว ขอให้สอบย้อนหลังหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนเรื่อง           
การรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางสาธารณะ  

นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที ่4 

กรณีเข้าตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนต่างๆ ขอให้เชิญสมาชิกเจ้าของพ้ืนที่ทราบด้วย
ทุกครั้ง เพ่ือจะได้ทราบว่าปัจจุบันไดม้ีการด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว 

นายสายชล บุบผา 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

กรณีปั๊มน้ ามัน หมู่ที่ 4 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างไดแ้จ้งใหผ้มและสมาชิกทราบแล้ว 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที ่15 

เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างขอให้เป็นขนาดตัวใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ เนื่องจาก
อักษรขนาดเล็กท าให้มองเห็นไม่ชัดเจน 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยเอกสารทางราชการปกติใช้กระดาษ A4 ถ้าหากสมาชิกต้องการให้มีขนาดใหญ่
กว่านี้ในครั้งต่อไปจะขยายให้เป็นกระดาษ A3 ในกรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
จะมีบทลงโทษ อาทิเช่น ดังนี้                                                       
  1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจาก
อบต. หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจน
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน                        
3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  2. ผู้ใดได้รับค าสั่งจาก อบต. ฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตาม
ข้อ 1 แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีก วันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยัง           
ฝ่าฝืน ฯลฯ 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการขออนุญาตแล้วไม่ก่อสร้างตามแบบ เช่น กรณีของ หมู่ที่ 1   
ที่ก่อสร้างสะพานในที่สาธารณะโดยมิได้ขออนุญาต จะมีการด าเนินการอย่างไร            



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๖ 
 

ซึ่งสอบถามผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกนั้นไม่ทราบเรื่อง 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
 

ในเรื่องที่ผู้ประกอบการก่อสร้างระเบียงริมน้ าและสะพานนั้น สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมไปตรวจสอบกับอ าเภอ ซึ่งล าห้วยสาธารณะเป็นอ านาจ             
ของอ าเภอ โดยจะส่งเรื่องให้อ าเภอพิจารณาต่อไป และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ         
ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากอ าเภอแล้วพบว่า
ผู้ประกอบการก่อสร้างรุกล้ าล าห้วยสาธารณะ อบต.ออกค าสั่งรื้อถอนต่อไป   

นายสุดจริต กลิ่นอยู ่
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

สืบเนื่องจากว่ามีการก่อสร้าง ก่อนยื่นแบบขออนุญาตอย่างถูกต้อง โดยไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามขั้นตอน และควรมีการประชาคมหรือแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบก่อน
ด าเนินการก่อสร้าง 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

การก่อสร้างก่อนที่จะได้รับขออนุญาต จึงเป็นที่มาว่าผู้ประกอบการก่อสร้างรุกล้ าที่
สาธารณะ และเกิดการร้องเรียนเข้ามาเพ่ือให้ตรวจสอบ เมื่อทราบว่ารุกล้ าก็จะแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการรื้อถอนต่อไป  

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

ขอฝากให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไข ด้วยมีโครงการหมู่บ้านหลายโครงการมีการ
สร้างสวนหย่อมรุกล้ าเข้าเขตทางสาธารณะประโยชน์ ท าให้การสัญจรไม่สะดวก และ
ขอให้แจ้งผู้ประกอบการหรือให้ท าหนังสือขออนุญาตเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ประธานสภาฯ เห็นควรให้มีการประชาคมหรือแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบก่อนด าเนินการก่อสร้าง              
ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาต่อไป โดยยึดหลัก
ความถูกต้องตามกฎหมาย 

นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 

เห็นว่าไม่ควรให้ปลูกต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตสาธารณะ เมื่อมีการขยายเขตทาง   
การวางท่อก็จะเกิดปัญหา 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ด้วยในเรื่องของพ้ืนที่ทางสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเข้าไปท าการใดๆ โดยพละการ 
ถือว่าผิดกฎหมาย ส าหรับเรื่องการจัดสวนหย่อมเห็นว่าควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
กรณีกีดขวางทางสาธารณะก็ควรรื้อถอน โดยแจ้งให้เจ้าของปรับปรุงก่อน ในกรณีที่มี
การขยายทางให้ท าหนังสือแจ้งให้ค ายินยอมก่อน ถ้าไม่ยินยอมก็ด าเนินการตาม
กฎหมาย  

นายนิยม อิ่มอาบ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 

แจ้งกรณ ีวัดหนองซอ หมู่ที่ 6 ก่อสร้างรั้วรุกล้ าเข้าเขตทางสาธารณะ ท าให้ไม่สะดวก
ในการสัญจร จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร  

ประธานสภาฯ ส าหรับกรณีวัดหนองซอ หมู่ที่ 6 เห็นควรแจ้งคณะกรรมการของวัดและแขวงการ
ทางด าเนินการ 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

ขอทราบเหตุผลการรื้อถอนโครงถนนสวย ข้างไร่แสวงสุข ว่าเพระอะไร เห็นว่าใช้
งบประมาณไปนั้น ไม่คุ้มค่าควรศึกษาโครงการหรือพ้ืนที่ให้ชัดเจนก่อนด าเนินการ  

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ด้วยผมได้เคยชี้แจงเหตุผล ที่มา รายละเอียดโครงการกล่าวไว้แล้ว ซึ่งตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการจะมีหนังสือร้องเรียนเข้ามาบ่อยครั้ง จึงให้ขยับจุดรวมถังขยะออกมาก่อน
และจะท าการปรับปรุง/เปลี่ยนทัศคติให้ประชาชาเข้ามามีส่วนร่วมต่อไป 

นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบิหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุที่เกิด 2 กันยายน 2504 – 1 กันยายน 2505 
2. ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ ยังไม่ได้



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๗ 
 

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน           

เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
     โดยให้ผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้รับมอบอ านาจมาลงทะเบียนแทน โดยเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2563 และ มกราคม – กันยายน 2564 ที่กองสวัสดิการและสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในวันและเวลาราชการ 

- - สืบเนื่องจากกการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่อง โครงการเติมน้ าใต้ดิน ดังนั้น จึงขอ
รายชื่อของผู้ที่ร่วมโครงการดังกล่าว เพ่ือลงส ารวจพื้นที่ในวันที่ 23 กันยายน 2563 

ประธานสภาฯ ตามที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 เสนอไว้ 
ไม่ทราบว่ามีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 
นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

หากไม่มีผมขอส่งชื่อ นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกฯ หมู่ที่  4 แจ้งส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ส าหรับด าเนินการโครงการดังกล่าว  

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

ขอสอบถามว่าเอกสารผู้สูงอายุสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่  

นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

การส่งเอกสารผู้สูงอายุทางไปรษณีย์ได้หรือไม่นั้น ผมขอรับเรื่องไว้ และจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง  

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 

สอบถามเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง โครงการหมู่บ้านจัดสรร สามารถเข้าไปซ่อมได้
หรือไม ่

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง กรณีที่เป็นของโครงการหมู่บ้านจัดสรรถ้าไม่ได้ระบุว่า            
เป็นทางสาธารณะ เราจะเข้าด าเนินไม่ได้ โดยจะสามารถซ่อมแซมได้ในส่วนที่เป็น          
ทางสาธารณะ 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

การใช้ทางสาธารณประโยชน์ สามารถท าอะไรได้บ้าง และมีขอบเขตอย่างไร 

ประธานสภาฯ ขอให้หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงเรื่องทางสาธารณประโยชน์ของแบล็คเมาน์เท่น 
นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ตามข้อสงสัยเรื่องป้อมว่าก่อสร้างในทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ จากการตรวจสอบ 
ปรากฏว่า “ไม่ได้อยู่ในทางสาธารณประโยชน์” ซึ่งในทางกฎหมายกรณีที่มีผู้รุกล้ า
หรือครอบครองปรปักษ์ที่สาธารณประโยชน์ ก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเองได้ และจากการตรวจสอบในส่วนที่สนามแบล็คเมาน์เท่น ปูหญ้าทับที่
สาธารณะบางส่วน ซึ่งประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ ไม่กีดขวางทางจราจร  
ส่วนอีกแปลงนั้น DSI ได้ด าเนินการตรวจสอบอยู่, และในส่วนบริเวณที่มีกองดิน        
เป็นเขตที่มีโฉนดปรากฏว่ามีดินไหลลงมาบางส่วนในทางสาธารณะ ซึ่งสามารถสัญจร
ไปมาได้ ส าหรับในเรื่องของขอบเขตหรือความกว้างเท่าไรนั้น จะต้องท าหนังสือแจ้ง
ส านักงานที่ดินเพื่อสอบเขตทาง  

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

ด้วยสมาชิกสภาฯ ต้องการขอเอกสารทางสาธารณประโยชน์ทั้งหมด บริเวณ                      
ที่เชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อของแบล็คเมาน์เท่น ถ้ากรณีเป็นที่สาธารณประโยชน์ให้น า
ป้ายไปติดตั้งแจ้งไว้เพื่อชาวบ้านจะใช้เส้นทางได้ 
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นายธงชาติ บุญรอด 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 

เนื่องจากชาวบ้านต้องการทราบว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่ เพ่ือที่จะสามารถ
ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ด้วย โดยชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นที่ของสนามกอล์ฟ และในส่วน
เรื่องการจัดท าแผนที่ภาษี เห็นควรน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับงบประมาณทีไ่ด้รับ 

นายสายชล บุบผา 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอฝากให้ส านักงานปลัด ท าหนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบร่วมกับสมาชิก อบต. 

ประธานสภาฯ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนจะได้รับ 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ตามที่ท่านสมาชิกขอเป็นเอกสารทางสาธารณประโยชน์นั้น ผมเห็นว่าน าเสนอโดย
ฉายโปรเจคเตอร์นั้นจะสามารถท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนกว่าแจกเป็นเอกสาร 
เนื่องจากเอกสารมีรายละเอียดประกอบค่อนข้างเยอะ และตัวหนังสือมีความเล็ก          
ท าให้ยากต่อการมอง และในส่วนเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษีนั้น เพ่ือเป็นการต่อยอด
งานจัดเก็บภาษีฯ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 

ขอให้กองช่างตรวจสอบ โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 
เนื่องจากวางท่อสูงเกินไป 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

ขอให้กองช่างตรวจสอบ โครงการก่อสร้างฯ ซอยต้นไทร เนื่องจากผู้รับจ้างมิได้                  
เข้าด าเนินการหลายวัน และเห็นว่าระดับน้ าจะสูงกว่าท่อท่ีวางไว้ 

นายสายชล บุบผา 
รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอฝากกองช่างเข้าไปตรวจสอบโครงการตามที่สมาชิกฯ แจ้ง 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

สรุปรายรับ – รายจ่าย 
รายรับจริง ณ วันที่ 19 กันยายน 2563                  91,347,771.59  บาท 
รายจ่ายจริง ณ วันที่ 19 กันยายน 2563                76,514,177.96   บาท 
     รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง                      ๑๔,๘๓๓,๖๕๓.๖๓   บาท 
ก่อหนี้ผูกพันในระบบ                                            ๔,๕๕๕,๖๐๔.๙๐   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                           ๓๑๔,๐๓๐.๐๐   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                           ๑,๙๐๙,๙๗๓.๐๐   บาท 
ค่าเช่าบ้าน                                                              ๕๗,๕๐๐.๐๐   บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.     ๑,๘๐๒,๐๔๐.๐๐   บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                        ๓๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
    คงเหลือ                                                    ๕,๘๙๔,๕๐๕.๗๓  บาท 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14   
     จ านวน   949,000.00  บาท  (ราคาประมูลได)้ 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรน้ าหนึ่ง 2 – เพชรน้ าหนึ่ง 1 หมู่ที่ 9  
     จ านวน  1,262,000.00  บาท (ราคากลาง) 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นไทร 2 หมู่ที ่15 
     จ านวน  1,997,000.00  บาท (วงเงินงบประมาณ) 
ก่อสร้างหอถังทรงลูกบอล หมู่ที่ 4  
     จ านวน    711,800.00  บาท (วงเงินงบประมาณ) 
อุดหนุนไฟฟ้า  950,000.00  บาท (วงเงินงบประมาณ)  
ค่าซ่อมแซมรถขยะ – กองสาธารณสุขฯ  44,405.00 บาท  
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     คงเหลือ                                                      19,699.27  บาท 
ประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้า หมู่ที่  3 จ านวน 2 ซอย ที่ ให้ส ารวจประมาณราคา            

เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องของการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงแผน ให้แล้วเสร็จทัน 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่าง ได้ประสานงานกับการไฟฟ้า โดยจะไปรับเอกสารที่การไฟฟ้าในช่วงบ่ายของ
วันนี้ 

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

อยากทราบว่าเรื่องอุดหนุนไฟฟ้านั้น จะได้ด าเนินการทั้งหมดก่ีหมู่ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

อุดหนุนไฟฟ้า ที่จะด าเนินการมีทั้งหมด 5 หมู่ ประกอบด้วย หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 
7, หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 13 รวมทั้งหมด 9 ซอย เป็นจ านวนเงิน 950,000.00 บาท 
ซึ่งเมื่อไฟฟ้าประมาณราคามีจ านวนเงินสูงกว่านี้  

ประธานสภาฯ การขยายเขตไฟฟ้านั้น การไฟฟ้าเป็นผู้ส ารวจ ประเมินราคา ซึ่งกรณีไม่ตรงกับแผนฯ 
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ส่วนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณขอฝาก
ผู้บริหารพิจารณาตามความเหมาะสมและขอให้ลงตรวจสอบพ้ืนที่ อาทิเช่น หมู่ที่ 9 
มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก การอุดหนุนควรพิจารณาเป็นรายหัว เนื่อง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก  

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 

ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง อยากทราบเรื่องเหล็กโดเวล ถึงวิธีท าที่ถูกต้องนั้น
เป็นอย่างไร 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ตามหลักวิศวกรรมเหล็กเสริมคอนกรีต คอนกรีตมีหน้าที่รับน้ าหนัก ถ้าไม่มีเหล็กจะ
แตกร้าว ซึ่งเหล็กเป็นตัวรับแรงดึง การที่จะใช้จ านวนกี่เส้นยึดตามหลักค านวณ            
ของวิศวกร การวางเหล็กจ าเป็นต้องใช้แกน Y เนต เพ่ือไม่ให้ขยับตัว โดเวลมีเพ่ือยึด
จุดบังคับ ถ้าเกิดรอยแตกให้อยู่ในแผ่นนั้น ซึ่งจ าเป็นต้องให้ผู้รับจ้างผูกให้ได้ช่วงระยะ
ตามที่ระบุไว้ มิฉะนั้นต้องให้ช่างควบคุมงาน คุมให้เข้มงวดและชัดเจน ในเรื่องของ
ระยะห่าง ความยาวก่อน ถึงอนุญาตให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีต 

นายณรงค์เดช อินม ี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 

เห็นว่าให้ผู้รับจ้างผูกแบบเดิมดีอยู่แล้ว เพราะช่างคุมงานไม่สามารถคุมงานได้
ตลอดเวลา ควรแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ผมจะก าชับให้ช่างคุมงานแจ้งรับจ้างให้ผูกเหล็ก ก่อนเหยียบและเทปูน 

ประธานสภาฯ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยอดเงินที่เหลือ
จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งที่ประชุมสภาฯ คณะกรรมไกล่เกลี่ย ต้องการทราบยอดเงิน
คงเหลือเพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณอีกครั้ง 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

เงื่อนไขการจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องทราบจ านวนเงินที่แท้จริงก่อนและท าการปิด
บัญชีงบดุลของปี พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะทราบข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งตาม
ระเบียบจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ ดังนั้น การใช้เงินจ่ายขาดในครั้งนี้ จะต้องคัดเลือกพิจารณาโครงการที่ใช้จ่ายให้แล้ว
เสร็จก่อนเดือน พฤศจิกายน 2563 จึงเตรียมความพร้อมและควรก าหนดวันในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จ ทันต่อเวลา 

นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส ารวจทางสาธารณประโยชน์ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าใน 
จ านวน 24 สายทาง ซึ่งมีจ านวน 9 สายทาง ที่จะต้องท าหนังสือขอรับงบประมาณ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง ผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาฯ 
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ตามที่ผมเคยประชุมสภาฯ นั้น ประธานสภาฯ เป็นผู้บังคับบัญชาในสภาท้องถิ่น              
ซึ่ งจะมีความเคร่งครัดมาก สมาชิกสภาจะต้องยกมือเหนือศีรษะและรอให้
ประธานสภาฯ อนุญาตก่อนถึงจะกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ผมเห็นว่ามีบางท่านมิได้
ปฏิบัติตามระเบียบของการประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าสมาชิกฯ มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน และมีหน้าที่เสนอค าร้องเรียนตามที่ประชาชนเสนอ แต่มี
บางครั้งทีท่่านใช้ค าพูด กริยาท่าทาง ที่เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ด้วยตามข้อกฎหมาย ข้าราชการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ  จึงขอให้ประธานสภาฯ ใช้ระเบียบ ข้อกฎหมาย
ในการประชุมสภาฯ อย่างถูกต้อง เคร่งครัดด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ รองปลัด อบต.ที่ท้วงติงในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่  ผมเชื่อว่าทุกท่าน                       
มีวุฒิภาวะ มีความประสงค์ท่ีจะท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ซึ่งสมาชิกสภาฯ มีข้อชี้แจง 
สอบถามต่อผู้บริหาร แต่ในบางครั้งผู้บริหารไม่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ ท าให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาในข้อสงสัยได้ ต่อไปผมขอแนะน าสมาชิกเมื่อมีการท้วงติงให้ปฏิบัติตาม            
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 

นายจรัส อุชุภาพ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

ด้วยผมเป็นสมาชิก อบต.มาหลายปี เห็นว่าเวลาสมาชิกมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย 
บางครั้งผู้บริหารไม่สามารถให้ค าตอบได้ จึงต้องให้ข้าราชการเป็นผู้ชี้แจง ดังนั้น              
ขอเสนอให้ผู้บริหารกับข้าราชการปรึกษากันก่อน เพ่ือตอบค าถามต่อที่ประชุมสภาฯ
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 

นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 

ผมเห็นว่าที่ผ่านมาได้ตั้งกระทู้ถาม แล้วส่วนมากจะไม่มีค าตอบจากผู้บริหาร จึงต้องมี
การสอบถามในวาระอ่ืนๆ 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ข้อกฎหมาย กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหาร
ท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่  ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ 1.กระทู้ถามท่ัวไป 2. กระทู้ถามด่วน  
     หลักเกณฑ์การตั้งกระทู้ถาม 
      1. แต่ละกระทู้ที่ผู้ตั้งและซักถามได้เพียงคนเดียว 
      2. ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได้ 1 กระทู้ ยกเว้นประธานสภาอนุญาต    
      3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 8 ประการ ดังนี้  
          (1) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย  
          (2) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
          (3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
          (4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน  
          (5) เพ่ือให้ออกความเห็น  
          (6) ในปัญหาข้อกฎหมาย  
          (7) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ  
          (8) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ราชการ  
       4. ท าเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยื่นต่อประธานสภาฯ เพ่ือเสนอ
ล่วงหน้า และให้ประธานสภาฯ ส่งกระทู้ให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระภายใน 7 วัน นับแต่ ส่งกระทู้ให้ผู้บริหาร  
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     กระทู้ถามด่วน  
      1. กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวประโยชน์ส าคัญหรือเหตุฉุกเฉินจ าเป็น
เร่งด่วนกระทบ ประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรีบชี้แจง และด าเนินการโดยทันที 
      2. ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับก าหนดเวลาตามความ 
ส าคัญและความสนใจของประชาชน  
      3. ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ถามด่วนก่อน (ตามล าดับ)  
      4. เมื่อผู้บริหารตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ซักถามได้อีก 3 ครั้ง  
      การสิ้นผลของกระทู้ถาม  
      1. การถอนกระทู้ถาม  
          (1) ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนเมื่อใดก็ได้และห้ามผู้นั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่อง
นั้นอีก 
          (2) ผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถาม/ไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอนกระทู้ถาม
นั้น  
       2. กระทู้ถามตกไป เมื่อสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้
ถามตกไป 
     การตอบกระทู้ถาม 
     1. ผู้บริหารมีสิทธิไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับ
ประโยชน์ ส าคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน 7 วัน  
     2. ผู้บริหารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อม
ก าหนดเวลา ที่จะตอบ หากนานเกินไป (สภามีสิทธิก าหนดเวลาให้ตอบได้) 
     ด้วยที่ผ่านมาในส่วนของงานเลขานุการสภาฯ จะบันทึกรายงานการประชุมยาก
มากๆ ตรงประเด็นในเรื่องอ่ืนๆ ในกรณีที่สมาชิกสอบถามประเด็นต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งใน
ส่วนของผู้บริหารหรือข้าราชการยังไม่ได้จัดเตรียม จึงไม่ทราบข้อมูลหรือรายละเอียด
ที่ชัดเจนในขณะนั้น จึงจ าเป็นต้องชี้แจงให้ทราบในภายหลัง ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิก
หากมีข้อซักถามข้อสงสัยประการใดให้ยื่นเป็นกระทู้ถาม  

ประธานสภาฯ ดังนั้น กรณีท่ีสมาชิกสภาฯ ต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูล เอกสารต่างๆ ขอให้ยื่น
กระทู้ และในประเด็นส าคัญให้ใช้กระทู้ถามทั่วไป เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีเวลาเตรียมตัว
ในการตอบกระทู้ ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหา ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยแต่อย่างใด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ 

และขอนัดหมายประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 28 กันยายน 2563 
 กล่าวปิดประชุม เวลา  13.00 น. 

 
 

ลงชื่อ            ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางจิราพร  รอดภัย) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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ลงชื่อ              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายณรงค์เดช  อินมี) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 

 
 

ลงชื่อ              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

 
 
 
 

ลงชื่อ              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางปราณี  พานพ่วง) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 
 
 

ลงชื่อ  
                                                          (นายตรีธวฒัน์  สุขศรีปพัฒน์) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 


