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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖3   

วันที่ 16 กันยายน  ๒๕๖3 
 เวลา  10.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

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

10 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
11 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
12 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
13 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
14 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
15 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
16 นายด ารงค์  ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
17 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
18 นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
19 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
20 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
21 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
22 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
2 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
3 นายเอกชัย     เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
4 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
5 นางปรางทิพย์    พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1๑ 
6 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
7 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
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8 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
9 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 

 

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

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

 

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

1.1 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยกันเอ่ียม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 200,000 
บาท ตัวชี้วัด ขยายเขตประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร ปีที่ด าเนินการ 
ปี 2564,2565 แก้ไขเป็น 

- โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยกันเ อ่ียม หมู่ที่  7 งบประมาณ 
200,000 บาท ตัวชี้วัด ขยายเขตประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร ปีที่
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ด ำเนินกำร ปี 2563 
2. ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและทรัพย์สินอ่ืน งบประมาณ 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปีที่ด าเนินการ 
2564,2565 แก้ไขเป็น 

- ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและทรัพย์สินอ่ืน งบประมาณ 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองช่ำง ปีที่ด ำเนินกำร 
2564 

 ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.2561 
หมวด 4  การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
   ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
             วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย  

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2563 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 กันยายน 2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ ค าถามที่สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหาร
ท้องถิ่นเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๘๘ กระทู้ถาม มี ๒ ประเภท คือ  
(๑) กระทู้ถามทั่วไป 

 (๒) กระทู้ถามด่วน 
ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่

เพียงผู้เดียว และการตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

      (๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวให้ร้าย 
 (๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
 (๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
 (๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
 (๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๔ 
 

 (๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
 (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
 (๘) เพ่ือทราบกจิการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 ราชการ 
 กระทู้ถามซึ่งมีลักษณะความตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้
ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบ
วาระการประชุม และเม่ือประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้
เป็นที่สุด 

ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามข้ึนใหม่ได้ในเมื่อ
มีสาระส าคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน 

ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริงที่อ้างกระทู้ถามท่ัวไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่า
ถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค า
ชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือยวกวนซ้ าซากหรือมี
ลักษณะเป็นการอภิปราย 

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่ง
กระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้
ถามไปตามล าดับ 

ถ้ามีกระทู้ถามด่วนให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามล าดับความ
เร่งด่วนของกระทู้ถามด่วนในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบ 

ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อได้ถอนกระทู้
ถามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่น
กระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามเม่ือผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น 

ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
ข้อ 98 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้วผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้

อีกสามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ได้ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

การซักถามนั้นผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจ าเป็น 
แต่ตอ้งไม่เป็นการอภิปราย 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้
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ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา ตามข้อ ๙๕  
ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้

แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 
หากประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งตอบกระทู้ตาม

วรรคหนึ่งนานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้ 
ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้ง

กระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 

 (๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
 (๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
 (๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

ประธาน ด้วยนายณรงค์เดช  อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 
ได้เสนอกระทู้ถาม เรื่อง งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยศาลาโบราณ และวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 9 ขอเชิญผู้เสนอกระทู้ถาม  

นายณรงค์เดช  อินมี 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

ขอทราบเรื่อง งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยศาลาโบราณ และวางท่อระบายน้ า 
สืบเนื่องจากการตรวจสอบ มิได้ท าตามใบเสนอราคาที่มีการวางท่อ จ านวน ๑๐ ลูก 
แล้วเทคอนกรีตซ่อมถนนที่ช ารุด ซึ่งปัจจุบันท าการซ่อมแซมเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้มีการ
วางท่อ แต่มีการเบิกค่างานครบเต็มจ านวน อยากให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟตรวจสอบความเสียหายของรัฐที่เสียงบประมาณไป และมีแนวทางแก้ไข
ในการกระท านี้อย่างไร แล้วใครเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอตอบกระทู้ตามตามประเด็นดังนี้ 
1. งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ 9 เป็นการด าเนินการโดยใช้
เงินส ารองจ่าย กองช่างได้ประมาณราคา ตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย
ส านักงานปลัดเป็นหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ในขณะที่ผู้รับจ้างด าเนินการ เห็นว่าท่อเดิม จ านวน 9 ท่อน ยังสามารถใช้การได้
อยู่ มีเสียหาย 1 ท่อน จึงได้ใช้ท่อเดิม โดยท่อใหม่ยังคงอยู่ ณ บริเวณโครงการ 
3. กรณีการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน จะให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

นายณรงค์เดช  อินมี 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

เมื่อด าเนินการเป็นเช่นไร ขอให้แจ้งผลให้สภาฯ ทราบด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
วาระท่ี ๒ แปรญัตติ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
      ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ             
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ประธาน 

ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
- ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ยืนตามร่างเดิมไม่มี  การ
แก้ไข  
วาระท่ี ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗      
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
      ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่            
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

ประธาน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หรือไม ่  

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
หมวด 5 การกันเงิน 
     ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธาน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟชี้แจง 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่าง ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ าหนึ่ง 2 – ซอยเพชร
น้ าหนึ่ง 1 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง งบประมาณ 1,403,000.-บาท 

2.      2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ งบประมาณ 1,219,700.-บาท 

3.      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ งบประมาณ 1,997,000.-บาท 

4.      4. โครงการก่อสร้างหอถังทรงลูกบอลพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
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ตะเภา งบประมาณ 711,800.-บาท 
ประธาน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 4 
โครงการ หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 
โครงการ ตามท่ีเสนอ 

 5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
หมวด 5 การกันเงิน 
     ข้อ 59 วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณ ี
     ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน 

ประธาน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟชี้แจง 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนชี้แจง 

นางสุนทราพร  เพ็ชรประเสริฐ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้ 
1. ตามที่ประชุมสภา อบต.หินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2562 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้อนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างป้ายที่ท าการ 
อบต.หินเหล็กไฟ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้เป็นจ านวนเงิน 
499,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป และได้ขออนุมัติขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) นั้น 
เนื่องจากส านักงานปลัด ยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างป้ายดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการ
ก่อสร้างป้ายที่ท าการ อบต.หินเหล็กไฟ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตั้งจ่ายไว้เป็น จ านวนเงิน 499,000.- บาท เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้
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ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟต่อไป 
ประธาน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างป้ายที่ท าการ อบต.หินเหล็กไฟ หรือไม ่

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 
นางสุนทราพร  เพ็ชรประเสริฐ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

2. ตามที่ประชุมสภา อบต.หินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562 ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ได้เนินการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์  รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก 
พุทธศักราช 2562 ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พร้อม
ติดตั้ง จ านวนเงิน 448,000.-บาท และได้ขออนุมัติขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) นั้น เนื่องจากส านักงานปลัด ยังมิได้ด าเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ประธาน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการ
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562 
ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้ง จ านวนเงิน 
448,000.-บาท หรือไม ่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ  

 5.3 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 
หมวด 4 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 

ประธาน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟชี้แจง 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ 
ดังนี้ 

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 /2563 ประกาศวันที่ 8 
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พฤษภาคม 2563 เพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคภายในต าบล และให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563 นั้น 

    กองช่าง จึงขอเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดจุดก่อสร้างหอถังทรงลูกบอลพร้อมถังกรอง
สนิมเหล็ก  และเจาะบ่อดาลซอยเลียบบายพาส หมู่ที่4 จากเดิมค่าพิกัดจุดก่อสร้าง 
ละติจูด 12.57270 ลองจิจูด 99.86049 ซึ่งก่อสร้างในทางสาธารณะประโยชน์ 
โดยขอเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างหอถังทรงลูกบอลจุดใหม่ เนื่องจากมีผู้ยินยอมให้ใช้
ที่ดินของตนเอง ในการก่อสร้างค่าพิกัดจุดก่อสร้าง ละติจูด 12.57296 ลองจิจูด 
99.86129  โดยมีรายละเอียดตาม แบบ ผ 02 ที่เสนอต่อที่ประชุมสภา 

ประธาน ขอมตทิี่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 หรือไม ่

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

สอบถามว่าเรื่องสร้างบ้านเพ่ือเลี้ยงนกนางแอ่น ที่ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 ผู้ 
ประกอบการได้มีการขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่ ทราบว่าก าลังด าเนินการก่อสร้าง  
และขอทราบเรื่องทางสาธารณะของสนามกอล์ฟแบล็คเมาน์เท่นตามที่แจ้งไว้  

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 

เรื่องสร้างบ้านเพ่ือเลี้ยงนกนางแอ่น ที่ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 ผู้ ประกอบการยัง
มิได้ขออนุญาตก่อสร้าง ขอรับเรื่องไว้เพ่ือแจ้งให้ช่างเขตตรวจสอบ 

ประธาน ขอทราบข้อมูลผู้ขออนุญาตก่อสร้างที่ได้รับการอนุญาตแล้วในแต่ละหมู่ว่ามีจ านวนกี่
ราย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน  โดยให้กองช่างเสนอที่ประชุมสภาฯ ใน
วันที่ 21 กันยายน 2563 และเรื่องพ้ืนที่ทางสาธารณะของสนามกอล์ฟแบล็คเมาน์
เท่นขอให้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เช่นกัน 

นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 

ด้วยทราบว่ามีปั๊มน้ ามันก าลังด าเนินการก่อสร้าง จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ส าหรับพื้นทีท่างสาธารณะของสนามกอล์ฟแบล็คเมาน์เท่น จะน าเสนอโดยแสดงผ่าน
จอโปรเจคเตอร์ เนื่องจากเสนอโดยใช้กระดาษ A4 นั้นภาพจะไม่ชัดเจน ซึ่งสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยทางสาธารณะบริเวณใดสามารถสอบถามได้ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

ขอเอกสารการขออนุญาตเช่าป่า ที่ถูกต้อง 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เนื่องด้วย อบต.หินเหล็กไฟ ได้เคยส่งหนังสือขอข้อมูลไปยังอธิบดีกรมไม้แล้ว แต่ยัง
มิได้รับหนังสือตอบกลับ จึงไม่ทราบข้อมูลและจะด าเนินการส่งหนังสือไปอีกครั้ง 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

ตามที่ทราบว่ามีด่านกั้นหรือป้อมยามอยู่ตรงกลางทางสาธารณะบริเวณสนามกอล์ฟ
แบล็คเมาน์เท่น ถ้าเป็นทางสาธารณะจริงเห็นว่าไม่ควรมีด่านกั้น จึงต้องการทราบ
ข้อเท็จจริง 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ในทางกฎหมาย กรณีเป็นทางสาธารณะ ผู้ใดจะเข้าไปรุกล้ าไม่ได้ ซึ่งทางสาธารณะ
เป็นสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ผ่านเข้าออก หรือใช้สัญจรไปมาทางนั้น



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ 
 

ได้ ซึ่งกรณีป้อมยามกั้นทางสาธารณะบริเวณสนามกอล์ฟแบล็คเมาน์เท่นนั้นได้เคย
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าแล้วว่าจะเอาสิ่งใดมากีดขวางทางสาธารณะไม่ได้  โดยให้
เอาออกหรือไว้ด้านข้างๆ ได้ ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติตามค าแนะน าก็จะต้องตรวจสอบและ
ด าเนินการให้แก้ไขต่อไป 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เห็นควรให้แจ้งหนังสือเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร และอยากทราบว่าจะใช้เวลา
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางสาธารณะในหมู่บ้าน เพ่ือประโยชน์ใน
อนาคตในการด าเนินงานโครงการต่างๆ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

ขอเสนอให้สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 และ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ร่วมตรวจสอบทาง
สาธารณะบริเวณสนามกอล์ฟแบล็คเมาน์เท่น เป็นการน าร่อง  

นายอธิพงษ์ นาครอด 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาตแจ้งเรื่องต่อที่
ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้  
     1. ด้วยส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ได้ด าเนินงานโครงการเติมน้ า
ใต้ดินในพ้ืนที่ต าบลทั่วประเทศ ประจ าปี 2563  โดยให้ อบต. คัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ซึ่งใช้พ้ืนที่ก่อสร้างกว้าง 3.5 เมตร x 3.5 เมตร  เป็นลักษณะบ่อ
วงคอนกรีตมีความลึก 12 เมตร จึงขอให้สมาชิกสภาพิจารณาว่าควรใช้พ้ืนที่ใดใน
การก่อสร้าง ซึ่งส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) จะด าเนินการจัดประชุม
ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ าใต้ดิน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวีการเติม
น้ าใต้ดินระดับตื้นผ่านระบบบ่อวง รวมถึงการบ ารุงรักษาและดูแลระบบเติมน้ าใต้ดิน
ระดับตื้น ให้แก่พ้ืนที่ที่ได้รับโครงการฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ณ 
เวลา จังหวัดราชบุรี จึงขอเรียนเชิญสมาชิก 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว 
     2. ด้วยผม กองช่าง และส านักงานปลัด จะลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจทางหลวงท้องถิ่น
เส้นทางท่ีจะข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ในปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
ไว้แล้ว จ านวน  24 สายทาง ยังคงเหลืออีก 18 สายทาง ซึ่งการขึ้นทะเบียนทาง
หลวงท้องถิน่นั้นจะมีผลต่อการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ในส่วน 
24 สายทางนั้น ได้มอบหมายให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบว่าสายทางใดที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่สายทางที่ยังมิได้ด าเนินการจะเป็นอ านาจ
ของเจ้าหน้าที่งบประมาณและนายก อบต. จะเป็นผู้คัดเลือกเพ่ือที่จะน าโครงการ
เสนอฯ  ซึ่งแจ้งให้กองช่างได้ท าประมาณการราคา ปร.4, ปร.5, แบบแปลน ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 จากนั้นจะท าการส ารวจเส้นทางเพ่ือความถูกต้อง
อีกครั้ง คาดว่าจะส่งเอกสารเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ ประมาณสิ้น
เดือนกันยายนนี้  ซึ่งทางกรมส่งเสริมจะส่งหนังสือตอบกลับมาที่จังหวัด และจะให้
เวลาเสนอโครงการ 1 วัน ดังนั้นควรตั้งโครงการรอไว้ คาดว่าจะของบประมาณได้
ประมาณ 40-50 ล้านบาท  และในวันที่ 22 กันยายน 2563 ผมจะลงส ารวจพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 7 จึงขอเรียนเชิญสมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ทั้ง 2 ท่าน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส ารวจ 
ตามค าแนะน าของท่านสมาชิกและเป็นโอกาสที่ดีในการเสนอขอรับเงินอุดหนุน 
ขอบคุณครับ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

โครงการเติมน้ าใต้ดิน ถ้าไม่มีสถานที่ใด ผมยินดีให้ด าเนินการที่บ้านผม  
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นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

เรื่องวิทยุสื่อสาร เห็นว่าใช้งบประมาณไปจ านวนมาก แต่ประโยชน์ใช้งานไม่คุ้มค่า  
และขอสอบถามโครงการก่อสร้างซอยต้นไทร ว่าฝาท่อที่วางเป็นคอนกรีตหรือเป็น
ตะแกรงเหล็ก เพระว่าถ้าเป็นคอนกรีตแล้วท าให้น้ าไหลผ่านไม่ได้ 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

โครงการก่อสร้างซอยต้นไทร ฝาท่อที่ใช้เป็นคอนกรีต 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผมได้แจ้งให้งานป้องกันรวบรวมวิทยุสื่อสารทั้งหมดให้สมาชิกทราบ ซึ่งมีจ านวน
ครบถ้วน ส่วนหมายเลขครุภัณฑ์ของวิทยุสื่อสารเครื่องใดอยู่ที่ใครผมส่งเอกสารให้
สมาชิกหมู่ท่ี 15 ประกอบการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันวิทยุสื่อสารมีทั้งหมด จ านวน 55 
เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 53 เครื่อง ซ่อมได้ 2 เครื่อง และซ่อมไม่ได้ 2 เครื่อง 

ประธาน การใช้จ่ายงบประมาณแต่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เห็นควรพิจารณาการใช้
งบประมาณในครั้งต่อไป 

นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

จากประสบการณ์ ในฐานะท่ีผมเป็นกู้ภัย เห็นว่าวิทยุสื่อสารมีข้อดีกว่าโทรศัพท์มือถือ 
กรณีท่ีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสารสามารถใช้งานได้ในระยะ 5 กิโลเมตร 
และกรณีที่ติดต่อสื่อสารในแต่ละครั้งสามารถสื่อสารได้พร้อมกันหลายๆเครื่อง ซึ่งการ
ใช้วิทยุสื่อสารนั้นมีแม่ข่าย มีระเบียบ มีข้อบังคับในการใช้ และผู้ใช้จะต้องผ่านการ
อบรมและจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ 

นายณรงค์เดช อินม ี
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

อยากทราบว่า อปพร. ที่ใช้งานในปัจจุบันนั้นมีใบอนุญาตหรือไม่ 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ขออนุญาตเรียนว่า การอนุมัติงบประมาณในสภาซึ่งมีความจ าเป็นในเวลานั้น  โดยมี
การจัดซื้อเป็น 2 ชุด ส าหรับ อปพร. และเป็นความประสงค์ของผู้น าหมู่บ้านให้ 
อบต.จัดซื้อให้ แต่เนื่องด้วย อบต.ไม่มีอ านาจจัดซื้อให้ได้ แต่ผู้น าหมู่บ้านสามารถยืม
ใช้งานได้และในส่วนนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้ที่จะให้เขาเปิดรับสัญญาณ
ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการขอใบอนุญาตเมื่อท่านใดได้รับวิทยุสื่อสารก็จะเชิญให้เข้า
อบรมฯ จากเจ้าหน้าที่ กสทช. เพ่ือให้ได้ใบอนุญาตที่ถูกต้อง  

ประธาน ปัจจุบันแม่ข่ายมีการเรียกจากทุกองค์กรหรือไม่ 
นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

แม่ข่าย ณ เวลานี้ไม่มีการเรียก แต่จะใช้ในส่วนของงาน อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ และ
ในส่วนของงานป้องกันฯ 

ประธาน ขอให้ใช้วิทยุสื่อสารช่องทางที่เกิดประโยชน์มากที่สุด  และขอเชิญกองช่างชี้แจงเรื่อง
เงินอุดหนุนไฟฟ้า 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้า อาจจะไม่ได้รับทุกซอยที่เสนอ ซึ่งเมื่อวานการไฟฟ้าได้เข้า
ส ารวจในหมู่ที่ 8 ซึ่งได้แจ้งให้สมาชิกทราบแล้ว  ส าหรับซอยอ่ืนๆกองช่างจะเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า
ได้รับการอุดหนุนทั้งหมดก่ีซอย 

ประธาน ขอฝากกองช่างประสานงานเรื่องไฟฟ้าส าหรับหมู่บ้านหรืองโครงการจัดสรรจะได้รับ
การอุดหนุนจากการไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ 

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุข 

เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจาก
ข้อบัญญัติของกองสาธารณสุขฯ เช่น เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความล้าสมัย เห็นควรปรับปรุงแก้ไข  จึงขอความคิดเห็น
จากสภาฯ ร่วมพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง เพ่ิมเติม ทบทวนข้อบัญญัติ ก่อน
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การเสนอร่างข้อบัญญัติให้สภาพิจารณาต่อไป 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 15 

ขอฝากให้กองสาธารณสุขฯ ช่วยแก้ไขจุดรวมถังขยะในทุกจุด ซึ่งส่วนมากจะมีผู้น ากิ่ง
ไม้มาทิ้งไว้ และสร้างปัญหาให้เจ้าของพ้ืนที่วางจุดรวม  

ประธาน เห็นว่าส่วนมากจะเป็นคนจัดสวนที่น า เศษหญ้า กิ่งไม้มาทิ้งจุดรวม ขอให้กอง
สาธารณสุขฯ ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน 

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุข 

ขอขอบคุณสมาชิกท่ีช่วยแนะน า ส าหรับในส่วนนี้กองสาธารสุขฯ จะด าเนินการติดตั้ง
ป้ายแจ้งเตือน  และขอเรียนว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเคยได้เสนอออกเป็น
ข้อบัญญัติไว้ และได้เสนอข้อบัญญัติเพ่ือขอให้ประกาศไว้ในพระราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงได้รับค าแนะน าว่าให้ออกเป็นข้อระเบียบของพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ ในส่วนของผู้
ที่จะช่วยเข้ามาดูแลในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น มีรางวัลน าจับ 5 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
ผู้ชี้เบาะแส เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง 

ประธาน มีท่านใดมีข้อวักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน หากไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยแต่อย่างใด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้  

และขอนัดหมายประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 21 กันยายน 2563 และ วันที่ 28 
กันยายน 2563 

 กล่าวปิดประชุม เวลา  13.00 น. 
 
 

ลงชื่อ            ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางจิราพร  รอดภัย) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 

ลงชื่อ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายณรงค์เดช  อินมี) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 

 
ลงชื่อ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสายชล  บุบผา) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 

 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางปราณี  พานพ่วง) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 
 

ลงชื่อ  
 (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 


