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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที ่2  

วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖3 
 เวลา  10.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
4 นายชู    เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
5 นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
6 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
7 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
8 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
9 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 

10 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
11 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
12 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
13 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
14 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
15 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
16 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
17 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
18 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
19 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
20 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
21 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
2 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
3 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
4 นายเอกชัย     เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
5 นายด ารงค์  ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
6 นางปรางทิพย์    พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1๑ 
7 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
8 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
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9 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวนิ มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายสายชล   บุบผา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายวนัเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4 นายอธิพงษ ์ นาครอด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5 นายจักริน พ่วงด ี หัวหน้าส านักปลัด  
6 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองชา่ง 
7 นายทวีศักดิ ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
8 นางสาววิจติรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9 นายพงศ์ศักดิ ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

10 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
11 นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
12 นางพิรวรรณ ์ ไพบูลย์อนันต ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางสาวทบัทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
14 นายสพุชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16 นายภคพล ชูลขันธ ์ คนงานทั่วไป 
17 นางสาวกรรณิกาณ ์ หอยหวาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ 
18 นายปัญญา กอนใย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
19 นายธีรพงศ์  อินมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข ครั้งที่  6/2563 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีผลนับตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 
2563 เป็นต้นไป ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างรายงาน  

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข ครั้งที่ 6/2563  สรุปไดด้ังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน  14  โครงการ 
     แผนงานพาณิชย์            จ านวน    2  โครงการ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่  2 

ธันวาคม 2563   
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
      -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
      -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภาฯ 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล             
หินเหล็กไฟ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส่วนที่ ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
          (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

           (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
          ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
          ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โ คร งการพระราชด า ริ  ง านพระราช พิ ธี  รั ฐ พิ ธี  น โ ยบายรั ฐ  และน โยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจง 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรายงาน 
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นางสาววิจิตรา  ฉิ่งเล็ก 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ   
สรุป โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4/2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านคนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา จ านวน  1 โครงการ 

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ   
สรุป โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4/2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านคนและสังคม   
     แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน  3  โครงการ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่าง 
สรุป โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4/2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  26  โครงการ 
     แผนงานเคหะและชุมชน               จ านวน   1  โครงการ 
     แผนงานการพาณิชย์                    จ านวน  4  โครงการ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน  5  โครงการ 
สรุป โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
5/2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  12  โครงการ 

นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด 
สรุป โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4/2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  4  โครงการ 
สรุป โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
5/2563 ดังนี้ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  5  โครงการ 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริมการเกษตร  
สรุป โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4/2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการเกษตร  จ านวน  2  โครงการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย ในส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล             
หินเหล็กไฟ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ 
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ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ก่อนขอมติที่ประชุม 
นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยผมมีข้อสงสัยเรื่องแผน
เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เห็นว่าใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ขอเสนอเรื่อง
น้ าเพราะน้ ามีไม่เพียงพอส าหรับใช้ในอนาคต จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาในส่วนนี้ด้วย 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

ผมเห็นโครงการแล้วตกใจ ด้วยงบพัฒนาในต าบลมีเพียง 4 ล้านบาท ทราบว่ามีเงินเท่าไร
ให้ใช้ได้แค่นั้น ในงบปี พ.ศ. 2564 ขอให้พิจารณาส่วนที่มีความเดือดร้อนแล้วยังไม่ได้รับ
การแก้ไข และในส่วนที่เสนอมาไม่ทราบว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนใด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รายงานสถานะการคลัง 
นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

เรียนประธานสภาฯ ขอรายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
รายรับจริง                                    จ านวน     18,149,344.34  บาท 
รายจ่ายจริง                                   จ านวน     11,806,737.98  บาท 
ปัจจุบันมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง      จ านวน      6,342,606.36  บาท 
มีเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ที่สามารถค านวณได้ข้อมูลที่พิสูจน์ได้ดังนี้ 
เงินสะสม                                       จ านวน    27,445,272.25  บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม                        จ านวน    21,855,131.34  บาท 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

เรื่องไฟฟ้า ซอยเจริญดีบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 15 ไม่มีอยู่ในแผน และเห็นว่าจ านวนแผนที่เสนอ
มานั้นมีมาก ไม่ทราบว่าจะใช้เงินจ่ายขาดอย่างไร 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรียนสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 ซอยเจริญดีบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 15 อยู่ในแผนปี พ.ศ. 2564 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

แผนที่เพิ่มเติม คือ ใช้งบอุดหนุนไม่เกี่ยวกับเงินจ่ายขาดสะสม ขอให้รองปลัด อบต. ชี้แจง
เพ่ิมเติม 

นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ การขอรับเงินอุดหนุน บางโครงการได้เสนอเรื่องถึงกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับโครงการที่ขอเพ่ิมเติม ซึ่งได้วางแผน
รองรับไว้ในปี พ.ศ. 2564 ในเรื่องของแผน การประมาณการ การขึ้นทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น อยู่ขั้นตอนเสนอไปที่จังหวัดแล้ว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสาร 
(ประมาณ 40 โครงการ) คาดว่าสามารถขอเสนอรับเงินอุดหนุนได้อีกครั้งในเดือนตุลาคม 
2564 ซึ่งถ้ามีความพร้อม ก็จะเป็นนิมิตรหมายที่ดีในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ผมเข้าใจในส่วนตรงนั้น แต่เห็นว่ามีโครงการอ่ืนที่เพ่ิมเข้ามา ไม่ทราบว่ามีส ารวจเข้ามาใน
แต่ละหมู่ และในปี พ.ศ. 2564 จะได้ด าเนินการหรือไม ่

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

ด้วยโครงการที่คงค้างจากงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นอ านาจของผู้บริหาร และในปี 
พ.ศ.2564 มีงบประมาณค่อนข้างน้อย ดังนั้น การบริหารจัดการจะเป็นอย่างไร  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอชี้แจงว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่รองรับความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าไม่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนเราไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ การเสนอเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เป็นการเลื่อน
แผนจากปี พ.ศ. 2564 เป็น ปี พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นการรองรับไว้ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

ในบางเส้นทางช่างไปส ารวจไม่ได้แจ้งสมาชิก ท าให้มีปัญหาเรื่องทางสาธารณประโยชน์
หรืออาจจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ที่ผ่านมาช่างไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นทาง
สาธารณประโยชน์หรือไม่ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

อยากทราบว่าในการพิจารณาด าเนินการ นั้น พิจารณาจากโครงการที่ประชาคมหมู่บ้าน 
หรือพิจารณาจากค าร้องเป็นหลัก เพราะการประชาคมจากหมู่บ้านมีการเรียงล าดับไว้ 
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นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ขอเรียน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 ผมขอยืนยันว่าการออกส ารวจช่างได้แจ้งสมาชิกทุก
หมู่บ้าน 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

หมายถึงในส่วนที่ชาวบ้านเขียนค าร้อง ไม่ได้แจ้งสมาชิกซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมาเพราะมี
ชาวบ้านจ านวนมากที่เขียนค าร้อง อาจมีได้หรือไม่ได้ท าให้เกิดปัญหา 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ผมขอยืนยันว่าการออกส ารวจที่ส่งเรื่องไปกรมฯ ได้รับแจ้ง แต่กรณีจากค าร้องเรียนเล็กๆ 
น้อยๆ นั้นไม่ได้รับแจ้ง 

ประธานสภาฯ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ เห็นควรให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบ เพราะว่าสมาชิกฯ ทุก
ท่านจะทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนได้ดีกว่า ทราบว่าเส้นทางใดเดือดร้อนมากน้อย
เพียงใด 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เห็นว่า โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังมีมาก บางเส้นอาจไม่มีการลงแล้วหรืออาจใช้รถไถ
ปาดก็เพียงพอ ขอให้ส ารวจใหม่ ไม่ทราบว่ายกมือให้มติเป็นบางโครงการได้หรือไม่  

ประธานสภาฯ การยกมือให้ความเห็นชอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสมาชิกสภาฯ ขั้นตอนการใช้เงินสะสม
เป็นอ านาจของสภา โดยนายกเป็นผู้เสนอ ซึ่งวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท เป็นอ านาจ
นายกในการอนุมัต ิ

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

ขอให้แยกเป็น 2 บัญชีจะได้หรือไม่ (แยกงบประมาณที่เกินศักยภาพและที่มีอยู่ในแผน) 
ซึ่งได้พูดคุยกันในสภาฯ ว่าควรพิจารณาเรื่องน้ า เรื่องไฟ ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
เป็นล าดับต้น ๆ และขอสอบถามผู้อ านวยการกองคลัง งบประมาณปี พ.ศ. 2564 
จ านวนเท่าใด ผู้ใดน าไปใช้ได ้

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ณ ปัจจุบัน มีเงินรายรับเข้ามาจ านวน 18 ล้านบาท รายจ่าย 
11 ล้านบาทเศษ มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จ านวน 6 ล้านบาทเศษ  

ประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนว่า เงินที่สามารถน าไปใช้ได้ ถ้าไม่มีในข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2564  ไม่
สามารถด าเนินการใดได้ ผู้บริหารก็ต้องด าเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี พ.ศ. 
2564 สิ่งที่จะท าได้ คือ ในส่วนของงบกลาง ที่ตั้งไว้ประมาณหนึ่งล้านบาท ที่จะน าไป
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท่วม ความเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งสมาชิกสภามีหน้าที่ตรวจสอบว่าได้
แก้ไขตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ส่วนโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท เป็น
อ านาจนายก อบต.  ดังนั้น เพ่ือเป็นการยืนยันและเพ่ือความเข้าใจของสมาชิกทุกท่านใน
ส่วนที่กรณีมีถนนคอนกรีตที่เป็นงานประเภทเดียวกัน นั้นรวมถึงการใช้เงินจ่ายขาดเรา
สามารถรวมโครงกันเป็นหนึ่งโครงการได้หรือไม่ เพ่ือป้องกันซื้อแบบที่เกินราคา เพ่ือ
ประโยชน์พี่น้องประชาชนในต าบล ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ในประเด็นที่ท่านประธานสภาฯ สอบถาม นั้น สามารถที่ด าเนินการรวมโครงการได้และ
สามารถแยกโครงการกันได้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งจ้าง 

ประธานสภาฯ เห็นว่าสมาชิกได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้น ขอมติที่ประชุมญัตติขอความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๓  

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญส่วนราชการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และหากสมาชิกท่านใดที่มี

ข้อเสนอหรือข้อซักถามใด ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสายชล บุบผา 
รองนายก อบต. 

ขอแจ้งสมาชิกหมู่ที่ 15 เรื่องไฟโซล่าเซล ที่แจ้งไว้ว่าไม่ติด หัวหน้าส านักปลัดตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีผู้ไปปิดสวิตซ์ไว้ และได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ขอสอบถามกองช่าง ความคืบหน้าถนนคอนกรีต ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 กองช่างก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการลง
ระบบราคากลาง โดยใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม คาดว่าภายในอาทิตย์หน้าคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางจะเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งกองคลังเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
- โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่ง อบต.หินเหล็กไฟ ได้รับเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ    
     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางแล้ว คือ โครงการซอยพรสวรรค์ 2 งบประมาณ 1.9 ล้านบาท และโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านหนองคร้า- บ้านสามพันนาม งบประมาณ 7 ล้านบาท อยู่
ระหว่างขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  
     ในส่วนของโครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันเงินไว้ จ านวน 2 
เส้นทาง ได้แก่ ซอยปูนจีนหมู่ที่ 1 และซอย 3 หมู่ที่ 5 อยู่ระหว่างขั้นตอนด าเนินการของ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

ประธานสภาฯ ขอทราบผู้รับจ้างท่านใดเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการฯ หมู่ที่ 15 
นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ท าการประกาศประกวดราคาด้วยระบบอ าเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 
รายการ ดังนี้ 
    1. ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท เมือง
สะอาด จ ากัด ด าเนินการลงนามในสัญญาจ้าง วงเงิน 2,358,090. -บาท และเริ่ม
ด าเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
    2. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 ผู้ชนะการ
ประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัวหินคอนกรีต 2008 วงเงิน 1,071,600.-บาท 
    3. ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านวังโบสถ์  
หมู่ที่  2 ผู้ ชนะการประมูล  ได้แก่  ห้ างหุ้ นส่ วนจ ากัด  นครชัยการช่ าง  วงเงิน 
2,778,000.-บาท  
     ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ เป็นเวลา 7 วันท าการนับแต่วันที่ที่
ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะครบก าหนดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

ประธานสภาฯ ในส่วนของหมู่ที่ 9 สัญญาน่าจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ แต่หน้างานยังไม่เรียบร้อย ขอให้แจ้ง
ผู้รับจ้างเก็บงาน 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

ฝากโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 ให้ช่วยเร่งผู้รับจ้างด าเนินการ
เพราะประชาชนใช้สัญจรจ านวนมาก ถนนมีความเสียหายมาก ซึ่งจะท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

อยากทราบว่างบซ่อมแซมถนนนั้นใช้งบประมาณจากส่วนใด 
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นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามที่ผมพิจารณาไว้จะใช้งบกลางที่ตั้งจ่ายไว้ส าหรับในการซ่อมแซมด้านสาธารณูปโภค
หรือช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไป ขอสอบถามผู้อ านวยการกองคลัง
อีกครั้งว่ามีคงเหลือเท่าไร 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ส าหรับงบกลาง เงินส ารองจ่ายมียอดคงเหลือ 9 แสนบาทเศษ ซึ่งมี รายการส่งฎีกา
เบิกจ่ายไปที่กองคลังแล้วจ านวน 2 ชุดๆ ละ 2 แสนกว่าบาท  

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังแจ้ง จะมีเงินคงเหลือประมาณ 4 แสนบาท สมาชิกสภาฯ
อยากทราบว่าจะน าไปใช้จ่ายในโครงการใด หมู่ใด เพราะตามที่เสนอมาตัวเลขรวมแล้ว
ประมาณ 1.8 ล้านบาท 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายภายในต าบล 
ที่แจกให้ท่านสมาชิกเป็นตัวเลขงบประมาณตามค าร้องที่เขียนเข้ามา ซึ่งผมได้ตัวเลข
ส าหรับงบประมาณซ่อมแซมจ่ายจากเงินส ารองจ่าย งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 
1,200,000.-บาท  แต่ ณ ปัจจุบัน มีเงินคงเหลือ จ านวน 9 แสนบาทเศษ ในการ
ซ่อมแซมครั้งนี้มีโครงการ จ านวน 35 สายทาง ใช้งบประมาณ 869,900.-บาท  
เอกสารอยู่กองคลัง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที ่4 

เห็นว่าให้เลือกตั้ง อบจ. ก่อนแล้วค่อยพิจารณาจะดีกว่าหรือไม่ 

ประธานสภาฯ เห็นว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

มีข้อสงสัย โครงการที่ 1 หมู่ที่ 5 ระยะทาง  2,000 เมตร แต่ใช้งบประมาณน้อย 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

โครงการที่ 1 หมู่ที่ 5 ท าการเคลียร์ริ่งอย่างเดียว ไม่ได้ลงวัสดุ   

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ควรต้องถ่ายเอกสารรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ขอโทษท่านสมาชิก เนื่องจากรายละเอียดของโครงการมีจ านวนมาก จึงสรุปมาแจ้งต่อที่
ประชุมแล้วจะถ่ายเอกสารให้สมาชิกสภาภายหลัง  

นายนิยม  อ่ิมอาบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

ขอสอบถามกองช่าง ซอยสวัสดี หมู่ที่ 6 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
สามารถน างบซ่อมแซมมาลงที่ซอยสวัสดี ได้หรือไม่ เห็นไปลงที่ซอยชวาทอง 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ตามท่ีท่านสมาชิกหมู่ท่ี 6 สอบถาม ต้องเสนองบซ่อมแซมในคราวหน้า ถ้ากรณีโครงการที่
มีอยู่ในแผนแล้ว มิต้องเพ่ิมเติม ในส่วนถนนที่ได้ซ่อมแซมจะต้องมีค าร้องเข้ามาเพ่ือน า
งบประมาณไปซ่อมแซม 

ประธานสภาฯ ขอฝากโครงการหมู่ที่ 9  เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงอยากให้พิจารณาตามความ
เดือดร้อน  

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

แบบสอบถามโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ฯ เพ่ือส ารวจผู้เข้าร่วมอบรมนั้น เห็นว่า
งบประมาณปีนี้มีน้อย ควรน างบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านจะดีหรือไม่ 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ขอให้ผู้บริหารปรึกษาอีกครั้ง เพราะเป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบริหาร 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กองคลัง จัดประชุมชี้แจงภาษีท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีป้าย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม  

นายสายชล  บุบผา เรื่องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ด้วยมีชาวบ้านหมู่ที่  1 เขียนค าร้องให้ช่วย
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รองนายก อบต. ด าเนินการเรื่องขยายเขต  ขอแนะน าให้ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก หรือ ชาวบ้านมาเขียนค าร้อง 
เพราะจะได้ช่วยกันประหยัดงบประมาณของ อบต. 

ประธานสภาฯ สอบถามผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องประปาส่วนภูมิภาค ซอยไร่แลนด์ ด าเนินการถึง
ขั้นตอนใด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ในช่วงบ่ายหลังจากประชุมสภา จะประสานงานติดตามให้  

นายธงชาติ บุญรอด 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  

ผมได้ยื่นเรื่องประปาส่วนภูมิภาคกับผู้จัดการ ได้รับแจ้งว่าไม่มีงบประมาณ 

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ขอให้ นายธงชาติ บุญรอด ส.อบต.หมู่ที่ 2 ยื่นค าร้องที่ อบต.หินเหล็กไฟ ซึ่งการประปา
ส่วนภูมิภาคจะมาส ารวจว่ามีจ านวนผู้ใช้หรือไม่ แล้วผมจะประสานงานให้  

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต. หมู่ที่ 15 

เรื่องหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 15 ไม่ทราบว่าจะรับมอบหรือไม่ เพราะไม่เกิดประโยชน์ ซึ่ง
สภาพยังคงใช้งานได้ 

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ขอสอบถามผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องหอถังแชมเปญ ไม่ทราบว่าได้มีการด าเนินการถึง
ขั้นดอนใด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ขออนุญาตตรวจสอบในแผนก่อน เพราะว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ติดตั้ง และ
สถานที่ติดตั้งใหม่หรือไม ่

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ผมเคยปรึกษากับหัวหน้าส านักปลัด ว่าควรย้ายมาไว้ที่ อบต. เพ่ือไว้ใช้ส ารอง ซึ่งใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง แต่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ เพราะใกล้หน้าแล้งและป้องกัน
กรณีเกิดไฟไหม้ได้ทันต่อเวลา 

ประธานสภาฯ โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยเรื่องย้ายถังแชมเปญมาไว้ที่ อบต. ขอให้ผู้บริหารและกองช่างช่วย
พิจารณางบประมาณดังกล่าว มีท่านใดชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ หากไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ 
ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 

 

 
ลงชื่อ             ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นางจิราพร  รอดภัย) 
เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ) 
สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายณรงค์เดช  อินมี) 
สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม      ลงชื่อ                                
 (นางปราณี  พานพ่วง)      (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖                                  ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ 


