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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3   

วันที่ 2  ธันวาคม  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 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 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
9 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

10 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
11 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
12 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
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 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
18 นางปรางทิพย์    พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1๑ 
19 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
20 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
21 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
22 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
23 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
24 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
2 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
3 นายด ารงค์  ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
4 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
5  นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
6 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
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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 นางสาววิจติรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8 นายพงศ์ศักดิ ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
11 นางพิรวรรณ ์ ไพบูลย์อนันต ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12 นางสาวทบัทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
13 พ.อ.อ.สนธยา บุบผาดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
14 นายสพุชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16 นางสาวกรรณิการณ ์ หอยหวาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ 
17 นายภคพล ชูลขันธ ์ คนงานทั่วไป 

 

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

1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แลงไว้ต่อสภาฯ ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่               
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรค 5 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 และข้อ 29 
  - ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.หินเหล็กไฟ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ประจ าปี พ.ศ.2563 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟทุกท่าน     
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๘/๕ “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร                   
ส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ ของนายกองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้เป็นไปตามกรอบอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการบริหารราชการ ข้าพเจ้าฯ จึงขอรายงานผลการ
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ปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ ดังนี้ 
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.2 การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
 1.3 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 1.4 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพ่ิมรายได้
แก่ประชาชน ส่งเสริม อาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 1.6 การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.7 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 1.8 การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรค ตลอดจนการร่วมออก
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 1.9 การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 1.10 การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 
 2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
 2.3 การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด 
ผลผลิตทางการเกษตร 
 2.4 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพ่ิมขึ้นตาม
กระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป -มา อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร 
 3.2 การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ 
ไฟฟ้า ประปา 
  3..3  การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค - บริโภค  และให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันอุทกภัย 
4. ด้านการเมืองและบริหาร 
 4.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่            
ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 4.3 การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้น าท้องถิ่น            
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ทุกรูปแบบ 
   4.4 การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
   4.5 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
   4.6 การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
   4.7 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 
   4.8 การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการ 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
   5.2 การพัฒนาสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.3 การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและ
ชุมชน 
6. ด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   6.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน                  
การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ประธานสภาฯ 
 

๑.๒ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      (๑) ประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง 
       - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
     (๒) เขตเลือกตั้ง 
     - การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ถือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตเลือกตั้ง เลือกได้ ๑ คน 
     - การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น             
เขตเลือกตั้งท่ี ๖ เลือกได้ ๑ คน พื้นที่ท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 
        ๑) ต าบลหินเหล็กไฟ  
        ๒) ต าบลหนองพลับ (เฉพาะหมู่ที่ ๔) 
     (๓) เขตเลือกตั้ง 
     - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
     - มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งถึง มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
     - มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้ งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับถึง             
วันเลือกตั้ง 
     (๔) เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างไร 
     - ๒๐ วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอ าเภอที่ท า
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหรือที่เลือกตั้ง 
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    - ๑๕ วัน ก่อนวันเลือกตั้ง เจ้าบ้านจะได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้
ตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล และท่ีเลือกตั้ง 
   - ๑๐ วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หากเห็นว่าไม่ชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมขึ้น – ถอนชื่อต่อนายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
    (๕) หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง 
     - บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) 
     - บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

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

วันที่ 28 กันยายน 2563   
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ 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) กระทู้ถามท่ัวไป 
        (๒) กระทู้ถามด่วน 

ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียง
ผู้เดียว และการตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       (๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวให้ร้าย 
       (๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
       (๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
       (๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
       (๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 
       (๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
       (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
       (๘) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ 
 กระทู้ถามซึ่งมีลักษณะความตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้
ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบ
วาระการประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตาม
วรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็น
ที่สุด 
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ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามข้ึนใหม่ได้ในเมื่อมี
สาระส าคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน 

ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นโดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริงที่อ้างกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่า
ถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามท่ัวไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจง
ประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือยวกวนซ้ าซากหรือมี
ลักษณะเป็นการอภิปราย 

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้
ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้
ถามไปตามล าดับ 

ถ้ามีกระทู้ถามด่วนให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามล าดับความ
เร่งด่วนของกระทู้ถามด่วนในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบ 

ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อได้ถอนกระทู้ถาม
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้
ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามเมื่อผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น 

ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
ข้อ 98 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้วผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก

สามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ได้ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

การซักถามนั้นผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่
ต้องไม่เป็นการอภิปราย 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา ตามข้อ ๙๕  

ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่
ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 

หากประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งตอบกระทู้ตาม
วรรคหนึ่งนานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้
ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 
       (๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
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       (๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
       (๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
       (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้เสนอกระทู้ถาม 
นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ผู้เสนอกระทู้ถาม (1) ขอทราบว่าไฟฟ้าส่องสว่างเหตุใดจึงไม่เรียงล าดับคิวซ่อมแซม  
   เนื่องด้วย หมู่ที่ 7 นั้น มีไฟฟ้าส่องสว่างติดอยู่ที่ซอยบุญทวี จ านวน 3 ดวง ซึ่ง อบต.
หินเหล็กไฟ ไปติดให้ ไม่ทราบว่ามีค าร้องหรือไม่อย่างไรเพราะเห็นว่าหมู่อ่ืนได้ติด        
ใน จ านวน 4 ดวง   

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ได้รับมอบหมายจากนายก อบต. ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ขอเรียนว่าเรื่องการติดไฟฟ้า
ส่องสว่างส่วนมากจะท าตามค าร้อง ตามล าดับคิวที่ส่งมาที่ อบต. ส่วนในกรณีหมู่ที่ 7        
ที่ติด จ านวน 3 ดวง เนื่องจากมีงานศพ ชาวบ้านได้ติดต่อฝ่ายบริหารให้ช่วยไปติดตั้งให้ 

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

ผู้เสนอกระทู้ถาม (2) เรื่องแนวเขตล าห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 9 ที่นายกได้ชี้แจงไว้
คราวก่อนแล้วนั้น จึงอยากทราบว่าชี้แจงไว้เม่ือไร และอย่างไร และขอให้นายกน า
เอกสารมาชี้แจงให้ทราบด้วยท่ีว่าเรื่องนี้เป็นที่สิ้นสุดลงแล้ว 
   ตามท่ีผมได้รับค าตอบจากคราวที่แล้ว จึงขอทราบเพ่ิมเติมว่า “เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” 
เป็นแบบไหน จึงขอให้นายก อบต. ด าเนินการตามหน้าที่ เนื่องจากสมาชิกสอบถามเข้า
มาโดยตลอด โดยท่านประธานสภาก็ตอบว่า อบต. เนนิติบุคคล เพ่ือปกป้องรักษาที่
สาธารณะสามาระเป็นโจทก์ที่จะฟ้องรองเอกชนได้ ดังเช่นกรณีรุกล้ าที่สาธารณะใน              
หมู่ที่ 14 จึงขอให้นายก อบต. ตรวจสอบ สั่งการ ตามอ านาจหน้าที่ เพราะที่สาธารณะ
เป็นสมบัติของคนทั้งต าบล และสืบเนื่องจากมีหนังสือมาถึงผม ให้ผมเขียนค าร้องใหม่ 
ผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่นานมากแล้ว และมีค าร้องอยู่แล้ว เมื่อไรเรื่องจะจบ 
ซ่ึงเห็นว่านิติกรสามารถท าได้ ไม่จ าเป็นต้องให้ชาวบ้านหรือใครมาเขียนค าร้อง                   
และตามที่รองปลัด อบต. กล่าวไว้ว่ากรณีที่สาธารณะก็ต้องเป็นที่สาธารณะ ดังนั้น                 
จึงต้องการให้ตรวจสอบอย่างแท้จริง ทบทวนใหม่ มิใช่ให้เรื่องเงียบหายไป 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ชี้แจงว่า กระทู้ถาม สมาชิก หมู่ที่ 9 เป็นกระทู้ถาม ตามระเบียบฯ ข้อ 90 วรรค 2 
กระทู้ถามซึ่งมีลักษณะความตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม                 
ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง  เข้าระเบียบวาระ
การประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรค
หนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด     
จึงแจ้งให้สมาชิกติดต่อขอรับเอกสารจากนิติกร ตามที่ส่งหนังสือให้เขียนค าร้องใหม่               
ซึ่งมีจ าเป็นเพราะต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบ และผมจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน 

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

ส าหรับในเรื่องการสอบเขตล าห้วยสามพันนามได้ติดตามมาเป็นระยะเวลา 3 ปี             
1 เดือน เห็นว่าควรให้นิติกรเข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุม มิใช่ให้ผมเข้าไปเขียนค าร้อง                              
และเห็นว่าท่านเป็นคณะผู้บริหารก็สามารถกระท าได้ด้วยตนเอง 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

ผู้เสนอกระทู้ถาม 3) มี 2 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้  
     3.1 ขอสอบถามเรื่องการน างบประมาณของหลวงไปซ่อมแซมหรือก่อสร้างใน
เขตพื้นที่ท่ีไม่ใช่ทางหลวงสาธารณะสามารถท าได้ด้วยหรือไม่ อย่างไร 
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ขอสอบถามผู้อ านวยการกองช่าง ซอยหนองแฟบ-ห้วยโดด เป็นทางสาธารณะหรือไม่ 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ขอเรียนว่า กรณีที่ไม่ใช่ทางสาธารณะประโยชน์จะไม่สามารถท าได้ แต่กรณีซอย                
หนองแฟบ-ห้วยโดด นั้น เป็นทางสาธารณะประโยชน์ จึงสามารถก่อสร้างได้ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

ด้วยผมได้เคยสอบถามท่านขอก่อสร้างถนนคอนกรีต ปี พ.ศ. 2562, ปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งท่านตอบว่าในแผนที่ไม่ใช่ทางสาธารณะท าให้ไม่สามารถน างบประมาณไปลงได้              
จึงสงสัยว่างบซ่อมแซมถนนลูกรังท าไมถึงท าได้ ซึ่งซ่อมแซมแล้วไม่มีการใช้ ผมจึงไม่
ทราบว่าเป็นทางสาธารณะจริงหรือไม่ และเคยสอบถามพิกัดพ้ืนที่ในการท างาน          
ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านสอบถามเข้ามาว่าใครเป็นผู้ดูแลเนื่องจากมีหญ้ารกทั้ง 2 ฝั่งทาง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ถนนเส้นนี้ได้ท าการส ารวจ และได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนทางหลวงที่จังหวัด ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งมีการเขียนค าร้องให้ซ่อมแซม และเห็นว่าเป็นทางเดิมมาก่อน
นานแล้ว 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

กองช่างจ าเป็นต้องส ารวจให้ชัดเจนเพราะเป็นหน่วยงานราชการ มิฉะนั้น จะก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ถนนเส้นนี้ ผมได้ออกส ารวจร่วมกับกองช่าง และรองปลัด อบต. 

ประธานสภาฯ เห็นว่าควรพิจารณาตามสภาพเป็นถนน แต่ถ้าในกรณีที่มีเอกสารโฉนด ว่าเป็นที่ติดกับ
ล าห้วย นั้น จะไม่สามารถจะขยายทางได้ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ประสานงานและปรึกษากับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน 
กรณีทางสาธารณะที่ใช้ร่วมกันมาเป็นเวลา 10 ปี สามารถท าได้ ซึ่งถนนเส้นนี้ผมอยู่มา
เป็นเวลา 20 กว่าปี ได้ใช้เส้นทางร่วมกันมา หรือตามสภาพพ้ืนที่เป็นคลองชลประทาน 
ล าห้วยก็สามารถใช้ร่วมกันได้  

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

ผมสอบถามเรื่องถนนที่ซ่อมแซมพ้ืนจราจร ซึ่งหลักฐาน เอกสารทางราชการนั้นส าคัญ 
ถ้ายังไม่มีการขึ้นทะเบียนทางสาธารณะประโยชน์ แล้วน างบประมาณไปใช้ท าให้เกิด
ความเสียหายมาก เช่น ในกรณีเสากีดขวางถนน หมู่ที่ 14 จึงต้องการความชัดเจนก่อน
ด าเนินการ   

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ขอฝากให้รองปลัด อบต. และกองช่าง ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

การซ่อมแซมที่ผ่านมาท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะว่าใช้งบประมาณไปแล้วแต่ไม่เกิด
ประโยชน์ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ส าหรับถนนส้นนี้ ผมเห็นว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน 
รัศมีเป็นล าห้วยสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรอยู่เป็นประจ า ไม่ได้ซ่อมแซมรุกล้ า                 
เข้าที่ดินของบุคคลใด ผมจึงขอชี้แจงว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์จึงใช้งบประมาณ
ซ่อมแซมถนนเส้นนี้ ดังนั้น ผมจะให้นิติกร ท าหนังสือขอรังวัด ล าห้วยสาธารณะ                  
ห้วยโดด-สามพันนาม ทั้งเส้น 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

เนื่องจากมีถนนบางเส้นที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์แท้จริง แต่ไม่ได้รับงบประมาณ 
ได้รับความเดือดร้อน ผมมองว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ และขอสอบถามว่ารัศมีล าห้วย
ต้องกันไว้เท่าไรตามมาตรฐาน  และ อบต. มีอ านาจกันไว้ได้เท่าไร ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด
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ขึ้นมานานแล้ว ดังนั้น ทุกอย่างต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติ 
ประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 15 สอบถามนั้น เป็นข้อมูลเชิงลึก ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

จะต้องไปศึกษารายละเอียดก่อน เพ่ือชี้แจงในครั้งต่อไป ดังนั้น เห็นว่า การพิจารณาการ
ใช้งบประมาณใดให้ถูกต้อง ต้องท าการส ารวจสภาพความเป็นจริง มีหลักฐาน ส าหรับ
ถนนเส้นนี้จะต้องน างบประมาณไปใช้ให้ถูกต้อง 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

   3.2 ขอสอบถามเรื่องกรณีขอเอกสาร BOQ งานก่อสร้าง และคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างของ หมู่ที่ 9 เป็นความลับของทางราชการด้วยหรือไม่ และการตั้ง            
คณะกรรมการสอบด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือกระทู้ถาม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ไปยังคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้รับเหมาได้น าเงินดังกล่าวมาคืนส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

ผมได้รับหนังสือแจ้งผลการขอรับข้อมูลข่าวสาร จากองค์การบริหารส่วนต าบล                   
หินเหล็กไฟ นั้น เป็นข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย เป็นความลับทางราชการ ซึ่งได้รับค าตอบ
แบบไม่ชัดเจน และเรื่องกรรมการตรวจงานจ้างด าเนินการอย่างไร ซึ่งโดยนายก อบต.  
ตอบว่าผู้รับเหมาน าเงินมาคืนแล้วทุกอย่างก็เคลียร์ จึงอยากทราบว่าวิธีการดังกล่าวเป็น
กระบวนการที่ถูกต้องจริงแล้วหรือไม่ อย่างไร 

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ขอให้ปลัด อบต. หรือ ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงเรื่องเอกสารตาม          
ค าขอของท่านสมาชิก หมู่ที่ 15 เพิ่มเติม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ในประเด็นค าร้องขอของ นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟแจ้งหนังสือตอบกลับ สรุปโดยความเห็น      
ของคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวน                  
จึงได้ก าหนดเป็นความลับไม่ให้เปิดเผย หากเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย        
เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงไม่สามารถจัดส่งให้ได้  

ประธานสภาฯ สรุปได้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้น แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเด็นของผู้รับเหมาไ ด้
ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนประเด็นกรรมการตรวจงานจ้าง อยู่ระหว่างการพิจารณา                               
ซึ่งข้ึนอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะมีค าสั่งเมื่อไร ในส่วนของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

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 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 
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        (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

        (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราช 
บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
        ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
ด้วย 
        ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบายกระทรวง 
มหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าว 

   - ขอเลื่อนประชุมในวาระนี้เป็น วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เนื่องจากยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ 

ที่ประชุม รับทราบ   
ประธานสภาฯ 
 

๕.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อถอนคืนเงินรายรับภาษีที่ดินและสิ่ง         
ปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งช าระไว้เกินก่อนมีพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ลดจ านวนภาษีในอัตรา
ร้อยละเก้าสิบ 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
     มาตรา ๕๔  ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้อง
เสียไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเอง หรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน 
๒. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๓ 
     มาตรา ๓  ให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้    
ตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๙๕ แล้วแต่กรณี ส าหรับการจัดเก็บภาษี ของปีภาษี พ.ศ.
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๒๕๖๓ 
 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๗  ข้อก าหนดในการจ่ายเงิน  
ส่วนที่ ๑  จ่ายเงิน 
     ข้อ ๖๘  การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจ าเป็นที่ไม่อาจ
จ่ายเป็นเช็คได้ให้จัดท าใบถอนเงินฝากธนาคารเพ่ือให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอ่ืนใด ให้เป็นไปตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นก าหนด 
หมวด ๙  การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ 
     ข้อ ๙๔  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืน               
ในลักษณะของลาดมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
คืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ 
    ข้อ ๙๕  การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ ๙๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
      (๑) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับที่น าส่งแล้ว 
      (๒) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัด
จ้าง ค าขอคืนเงินค่าซ้ือเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชอบชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น 
    ข้อ ๙๖  วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ 
      (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๐๘๘ ลงวันที่       
๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

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

ขอมอบหมายให้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว 

พ.อ.อ.สนธยา  บุบผาดา 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตามบันทึกข้อความ 
องค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง งานการเงินและบัญชี ที่ 346/2563 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 เรื่อง การถอนคืนเงินรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 
2563 กรณีรายนางวนิดา ชันซื่อ และตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนต าบล 
กองคลัง งานการเงินและบัญชี ที่ -/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การ
ถอนคืนเงินรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2563 นั้น ด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้รับค าร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แจ้ง
การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างคืน จ านวน 2 ราย ซึ่งได้ช าระภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างไว้เกิน เนื่องจากได้แจ้งการประเมินไปก่อนที่จะมี พระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ส าหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 (ลด90%) ดังนี้ 
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1. นางวนิดา  ชันซื่อ                 เป็นจ านวนเงิน  1,223.59   บาท 
2. นางชญาณ์นันท์  เครื่องเพ็ชร   เป็นจ านวนเงิน   1,341.15   บาท 

                    รวมเป็นเงิน                     2,564.74   บาท 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2563 
เป็นไปตามกฎหมาย และการขอคืนเงินรายรับเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง จึงด าเนินการ
ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ให้แก่ผู้ขอรับเงินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างคืน จ านวน 2 ราย 
ดังกล่าว      

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
นายธนวัฒน์  จั่นปาน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

ขอฝากให้ผู้บริหารตรวจสอบทุกแปลงว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ ก่อนลงงบประมาณ 
เห็นว่าในโฉนดทุกแปลงมีการระบุไว้ชัดเจน 

ประธานสภาฯ ผู้บริหารต้องด าเนินการในส่วนเอกสารไม่ถูกต้อง เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหา  
นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

กระบวนจัดท าแผนที่ต้องเลื่อนเวลาประชุม นั้นท าให้มีผลกระทบต่อขั้นตอนในการ
ท างานอ่ืนๆ ทั้งหมด ดังนั้น เห็นว่าเรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ เพราะว่าการประชุม
เรื่องแผนฯ ไม่ครบองค์ประชุม จึงท าให้ไม่ทราบถึงก าหนดว่าจะใช้จ่ายเงินสะสมได้
เมื่อใด 

ประธานสภาฯ ขอฝากผู้บริหารเรื่องความชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน เพราะ
ชาวบ้านได้สอบถามเข้ามาว่าจะได้รับการแก้ไขเมื่อใด และสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
ร่วมกัน  ซึ่งสภาฯ ก าหนดประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

ผมได้เขียนค าร้อง หมู่ที่ 4 บริเวณถนนเส้นหน้าร้านหมอเชาวลิต ติดก าแพงร้านซื้อ
สับปะรด นั้นเป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ไม่ได้ใช้ ซึ่งผมได้รับค าตอบจากนายก อบต. 
ว่า เป็นทางที่มีสิ่ งกีดขวางอยู่  ( โ อ่งน้ า ต้นไม้ )  ไม่มีผู้ ใช้สัญจร เห็นว่า เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ควรจะมีการด าเนินการให้ถูกต้อง และผมได้เสนอว่าให้แจ้งทางแขวง
ว่าเป็นทางสาธารณะประโยชน์จะต้องเว้นทางขึ้น ทางเข้า - ออก ผมไม่เข้าใจในระบบ
ราชการกรณีเส้นทางสาธารณะที่เชื่อมกับทางหลวงเหตุใดต้องขออนุญาต ซึ่งใน                
โฉนดระบุว่าเป็นทางสาธารณะไว้ชัดเจน และในกรณีล าห้วยไม้แดง เปลี่ยนจาก น.ส.3 
เป็นโฉนด ประมาณ 4 ปี แล้ว ไม่มีการกันแนวล าห้วย  

นายสายชล  บุบผา 
รองนายก อบต. 

ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ด้วยกรณี ค าร้องหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 แขวงการทางได้ท าหนังสือตอบกลับมาที่ อบต. 
ว่าเส้นทางดังกล่าวไม่มีผู้สัญจร (เอกสารอยู่ท่ีกองช่าง) 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

ผมได้เห็นหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เข้าใจเนื่องจากเห็นว่าที่ข้างเคียงได้รับประโยชน์
จากทางสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ของทางราชการ เราไม่สามารถจะท าอะไรให้ถูกต้องได้
หรือไม ่

นายณรงค์เดช  อินมี ตามที่ท่านนายกตอบกระทู้ถาม โดยจะให้นิติกรยื่นสอบรังวัดเขต หมู่ที่1 ดังนั้น ผมขอ
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ฝากผู้บริหารให้ยื่นสอบเขตของหมู่ที่ 9 เขตล าห้วยที่มีปัญหาอยู่ด้วย  
 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ขอขอบคุณเรื่องไฟกระพริบที่ไปติดตั้งให้แล้ว แต่ขอให้เร่งแสงสว่างเพ่ิมขึ้น ขอฝากผู้ที่
เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ เพราะเป็นทางสามแยก หากมีไฟจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ        
ได้มาก และขอสอบถามปลัด อบต. เรื่องการขอส าเนาเอกสารต่างๆ ที่ประชุมไกล่เกลี่ย 
ข้อตกลงเก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอแจ้งว่าในส่วนของรายงานการประชุมได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกและส่ งไปให้ท้องถิ่น
อ าเภอเพ่ือเสนอนายอ าเภอ ทั้งนี้ ปลัดจะประสานงานกับท้องถิ่นอ าเภอ ซึ่งในส่วนของ
รายงานการประชุมอาจจะไม่ได้บันทึกครบถ้วนทุกถ้อยค าที่ได้ประชุมกันในวันนั้น 

ประธานสภาฯ ขอสอบถามนายก อบต. คาดว่าจะได้ใช้จ่ายเงินสะสมประมาณวันใด 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ผมขอดูเอกสารจากกองช่าง จะพยายามให้เร็วที่สุด  คาดว่าอย่างช้าภายเดือน มกราคม 
2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการงบอุดหนุนจากกรมฯ ก่อน ซึ่งมีการคิดค่างาน          
ที่เปลี่ยนแปลง (BOQ) ซึ่งมีโครงการเป็นจ านวนมาก ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และ              
หมู่ที่ 15 ต้องแก้ไขระบบน้ าท่วม และอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องเร่งด าเนินการ ขอให้              
กองช่างชี้แจงว่าได้ด าเนินการแล้วกี่โครงการ และเหลือกี่โครงการ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

เห็นว่างบประมาณมีจ านวนประมาณ 8 ล้านบาท แต่ว่าการด าเนินการมีความล่าช้ามาก 
และอยากทราบว่าผู้บริหารพิจารณาอย่างไร ส าหรับปัญหาเรื่องสะพานในหมู่ที่ 1               
เหตุใดไม่ตรวจสอบพื้นท่ี เพราะท าให้เสียงบประมาณมาก 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขออนุญาตชี้แจง ผมได้ลงส ารวจพื้นที่ สอบถามชาวบ้านทราบว่าบริเวณดังกล่าว ซึ่งเดิม
ไม่ได้เป็นสะพานแต่เป็นฝายน้ าล้น โดยหากมีการก่อสร้างสะพานถาวรชาวบ้านเกรงว่า
จะรุกล้ าที่ดินของชาวบ้านไปด้วย แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะต้องหาวิธีแก้ไขว่าควรจะ
ท าอย่างไร เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้ และได้มีการตรวจสอบระบบน้ าเสียโครงการบ้าน
จัดสรรบริเวณนั้นว่ามีบ่อบ าบัดน้ าเสีย หรือได้ท าถูกต้องตามหลักสาธารณสุขหรือไม่  

นายธนวัฒน์  จั่นปาน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  

ในกรณีนี้ มีการประชาคมของหมู่บ้าน มีหลักฐานครบถ้วน ซึ่งเจ้าของที่ดินบริเวณนั้น          
ก็ให้ความยินยอม ซึ่งได้ตกลงกับชาวบ้านไว้ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

ตามท่ีประชุมไกล่เกลี่ย ทราบว่ามีงบประมาณ 8 ล้านบาท เห็นว่าผู้บริหารต้องพิจารณา
โครงการจากที่คณะกรรมการฯ คัดเลือก มิใช่ผู้บริหารเป็นผู้คัดเลือก 

ประธานสภาฯ เห็นว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหาร ในส่วนปัญหาความเดือดร้อน จึงขอฝากนายก อบต.
การบริหารงานให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว โครงการใดมีความเร่งด่วนเห็นควร             
ต้องปรึกษากัน ส าหรับการใช้จ่ายขาดเงินสะสมสมาชิกสภาฯ พิจารณาใน 3 วาระรวด 
การแปรญัตติก็ให้แปรญัตติทันทีในขณะนั้นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  

นายอธิพงษ์  นาครอด 
รองปลัด อบต. 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ขอแจ้งเพ่ือทราบ ตามที่ผมได้รับมอบหมายร่วมกับกองช่าง ซ่ึง
ได้ร่วมกันส ารวจพื้นที่เพ่ือขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 จากกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น จ านวน 10 สายทาง ดังนี้ 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร–ซอยสัมพันธวงศ์ หมู่ที่ 3  
บ้านหนองน้อย งบประมาณ 3,488,900.- บาท  
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์–ซอยห้วยไกรทอง     
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หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา งบประมาณ 6,543,000.- บาท  
 
     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 2–ทางหลวงหมายเลข 
3218 หมู่ที่ 4  บ้านหนองตะเภา งบประมาณ 1,602,800.- บาท 
     4.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ–หนองเหียง
ล่าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน งบประมาณ 1,853,800.- บาท  
   5.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสายบายพาสชะอ า–
ปราณบุรี–ซอยหนองโสน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย งบประมาณ 3,897,400.- บาท  
   6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หนองเสือด า–ซอยชวาทอง หมู่
ที่ 6 บ้านหนองซอ งบประมาณ 1,832,000.- บาท  
   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1–ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ
งบประมาณ 655,000.- บาท  
   8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หนองคร้า–สามพันนาม หมู่ที่ 5 . 
บ้านหนองคร้า งบประมาณ 3,062,000.- บาท  
   9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาแวว–ซอย กม.16       
หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา งบประมาณ  1,236,700.- บาท 
 10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหมี–แยกวัดห้วย
มงคล หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา งบประมาณ 1,850,100.- บาท  
     รวมงบประมาณทั้งส้ิน    26,048,700.-   บาท 
คาดว่าจะได้รับงบประมาณในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 และโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 615 เมตร หมู่ที่ 4 ซอยพรสวรรค์ 2 งบประมาณ 1,989,000.- บาท และ
โครงการก่อสร้ างถนนลาดยางอาฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่  12 งบประมาณ 
7,231,000.- บาท กองช่างอยู่ระหว่างการลงระบบอีจีพี ซึ่งจะประสานงานกับทาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าทางหลวงที่ อบต. ลงทะเบียนเพ่ิมเติมว่าจะได้วันไหน ซึ่งจะ
ให้กองช่างท าประมาณการรอไว้ก่อน โดยกองช่างจะพยายามเร่งด าเนินการอย่างเต็มที่
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ขอฝากท่านรองปลัด โครงการเกินศักยภาพที่ซอยสุขเปล่ง ซอยเขานิล และซอยเขา            
จมดง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

ขอเรียนว่าเส้นทางท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จะไม่สามารถเสนอขอรับเงิน
อุดหนุนได้ กองช่างจะเร่งด าเนินการเรื่องเอกสารให้แล้วเสร็จเพ่ือเสนอในขั้นตอนต่อไป 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

ขอฝากผู้บริหารแก้ไขปัญหาน้ าท่วมหลังวัด เป็นปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ว่าสามารถจะใช้งบ
เกินศักยภาพได้หรือไม ่

นายอธิพงษ์  นาครอด 
รองปลัด อบต. 

การขอรับเงินอุดหนุน ในปี พ.ศ. 2564 จะด าเนินให้แล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนรออนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด และจะขอเสนอเพ่ิมเติมอีก เพราะจะได้น างบประมาณใน             
ส่วนของ อบต. จัดท างบประมาณอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยจะแจกหนังสือ
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เชิญประชุม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ มีท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงอะไร
เพ่ิมเติมอ่ืนอีกหรือไม่  

ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ หากไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 

 
ลงชื่อ               ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
 
 
 
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
 

 
 

ลงชื่อ               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 

 
ลงชื่อ  

 (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 


