บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562
ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
*******************
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ – สกุล
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
นางสวาท ดาวเรืองรัมย์
นายดาวเรือง เจริญจิตร
นางมะลิ ภูเวียง
นายอาพล สุทธะโส
นายพิน ดูริรัมย์
นายทองใส สิงหบุตร
นายทรงชาติ แดนราชรัมย์
นายสุทัศน์ เดชารัมย์
นายองอาจ นามวิชัย
นายสวง เนตรศักดิ์
นายหนูแดง สุเรรัมย์
นายสาเริง พูลวงค์
นางเขียวหวาน ชมชื่น
นายแก้ว แว่นจันลา
นางทองม้วน จิมพละ
นายสมศักดิ์ บินรัมย์

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.5
สมาชิกสภาฯ ม.5
สมาชิกสภาฯ ม.6
สมาชิกสภาฯ ม.7
สมาชิกสภาฯ ม.9
สมาชิกสภาฯ ม.10
สมาชิกสภาฯ ม.11
สมาชิกสภาฯ ม.12
สมาชิกสภาฯ ม.12
สมาชิกสภาฯ ม.15
สมาชิกสภาฯ ม.16
สมาชิกสภาฯ ม.17
สมาชิกสภาฯ ม.17

ลายมือชื่อ
วีระ ดูเรืองรัมย์
สวาท ดาวเรืองรัมย์
ดาวเรือง เจริญจิตร
มะลิ ภูเวียง
อาพล สุทธะโส
พิน ดูริรัมย์
ทองใส สิงหบุตร
ทรงชาติ แดนราชรัมย์
สุทัศน์ เดชารัมย์
องอาจ นามวิชัย
สวง เนตรศักดิ์
หนูแดง สุเรรัมย์
สาเริง พูลวงค์
เขียวหวาน ชมชื่น
แก้ว แว่นจันลา
ทองม้วน จิมพละ
สมศักดิ์ บินรัมย์

หมายเหตุ
สมาชิกสภา ม.8
สมาชิกสภา ม.10
สมาชิกสภา ม.7

ผู้เข้าประชุม จานวน 17 คน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน 4 คน
1. นายเจริญ
เนียนไธสง
2. นายประเสริฐ เดชารัมย์
3. นายพัฒนานนท์ ราชมาจักร
4. นายบุญศรี
คาทา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 4
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 9
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 11
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 13

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 11 คน
1. นายตัน
เดชกุลรัมย์
2. นายเฉลียว ดาวเรืองรัมย์
3. นายทัตธน ศิริจันทร์
4. นายคมเพชร บัวบาน
5. นางสาวเดือน เที่ยงธรรม

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด

-26. นายสัญญา ภูคาศักดิ์
7. นางณัฐวดี ภักดีแก้ว
8. นายเจษฎา ลิ้มสูงเนิน
9. นายสุพจน์ บุญทานุก
10. นางสาวอารีย์รัตน์ พิศวงขวัญ
11. นายจรุงวิทย์ มะลิรัมย์
เริ่มประชุมเวลา

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่ง นักสันทนาการ
ตาแหน่ง นายช่างสารวจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีจ่ ดมาตรวัดน้า

09.00 น.

นายดาวเรือง เจริญจิตร
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพ บัดนี้มี
เลขานุการสภา อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุม จานวน 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอ
เรียนเชิญท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาอบต.หินเหล็กไฟ สมัย สามัญ สมัยที่ 1
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.

เรียนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน
กระผม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ สมัย สามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.

เรียนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน
สาหรับวันนี้ผู้อานวยการกองสวัสดิการมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟเชิญครับ

นายสัญญา ภูคาศักดิ์
ผอ.กองสวัสดิการฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุม
ที่เคารพทุกท่าน กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน
ในการประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือน
มกราคม- เดือนกันยายน 2562 ดังต่อไปนี้ครับ
1) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ แ ละผู้ สู งอายุ ที่ จ ะมี อ ายุ ค รบ 60 ปี บ ริบู รณ์ ในปี งบประมาณถั ด ไป(ปี งบประมาณ
2563 )ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 และ
เดือนมกราคม – กันยายน 2562 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป
2) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ( ปีงบประมาณ 2563
)
ที่ ม าลงทะเบี ย นขอรั บ เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู งอายุ ตั้ งแต่ ตุ ล าคม – พฤศจิ ก ายน 2561 และเดื อ น
มกราคม – กันยายน 2562 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2563 โดยจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
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นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.

3) การคานวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมที่อยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คานวณตามปีงบประมาณ เช่น เดิม
(การเลื่ อ นรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ร ายเดิ ม แบบขั้ น บั น ได 70,80,90 ปี จะเลื่ อ นตาม
ปีงบประมาณเหมือนเดิม ไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระหว่างปีงบประมาณ)
ทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลหิ นเหล็กไฟจะทาหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทางผู้นาได้แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ทราบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ครับตามที่ท่านผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น
ผมขอฝากให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ สมัย วิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้เข้าร่วมประชุม
ที่เคารพทุกท่าน ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลได้จัดทารายงานการประชุม
สภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลหิ น เหล็ กไฟ สมัย วิ ส ามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2561 ลงวัน ที่ 28 ธันวาคม 2561 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ได้ให้การรั บรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม -

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เห็นชอบ

นายวีระ ดูเรืองรัมย์
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพทุกท่าน ต่อไปเป็นเรื่อง
ประธานสภาฯ
กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง
นายดาวเรือง เจริญจิตร
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพทุกท่าน
กระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมาย ดังนี้ครับ
ระเบียบ/กฎหมาย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะกาหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนด
วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.

-4ข้อ 11 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม เกี่ยวกับการประชุม
สมัยสามัญ ดังนี้
(3) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
กาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
การกาหนดกี่วัน
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด(หมวด 2 ) การประชุม ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาครั้งแรกตาม
ข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ
- การประชุมสามัญ
- การประชุมสมัยวิสามัญ
ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมั ยประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ระยะเวลาและวัน เริ่ม ต้ น
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ของปี ถั ด ไป และระยะเวลาของสมั ย สามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนาความใน
ข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจาปี ไว้ห รือไม่ได้กาหนดวัน เริ่มประชุม
สามัญประจาปีส มัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจาปีอื่นหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพทุกท่าน ตามที่เลขานุการสภา
ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบการกาหนดสมัยประชุมสภา จึงขอเชิญท่านสมาชิกได้กาหนดสมัย
ประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย และการกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก
ของปีถัดไป และกาหนดกี่วันขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้เสนอ

นางสาวเดือน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน
หัวหน้าสานักปลัด
นางสาวเดือน เที่ยงธรรม ขออนุญาต เสนอแนะ เพื่อให้ทางคณะผู้บริหารได้ทางานสอดคล้อง
กับทางสภาฯ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องได้รับการพิจารณาจากสมาชิกสภาฯ การกาหนด
สมัยประชุมประจาปี จึงเห็นควรกาหนดดังนี้
- เดือน มิถุนายน มีการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- เดือน สิงหาคม มีการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
- เดือน ธันวาคม มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและช่วงเวลาที่คณะผู้บริหารจะต้องมี
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-5โดยที่ ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ทั้ ง หมดต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสภาฯ จึ งอยากให้ มี ก าร
กาหนดให้อยู่ในช่วงเวลาที่แนะนาไป ส่วนวันที่เท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับทางสภาฯคะ
นายสมศักดิ์ บินรัมย์
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ส.อบต. หมู่ที่ 17
ตาบลที่เคารพทุกท่าน ผมขอกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี กาหนดไว้ 4 สมัย โดยมีดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 15 มิถุนายน 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16- 30 ธันวาคม 2562
สาหรับวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้กาหนด เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอให้ที่
ประชุมสภา มีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ,3 และ 4 ประจาปี
2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ต่อไปครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟมี มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน
16 เสียง การกาหนดสมัยประชุมสมัยที่ 2 ,3 และ 4 ประจาปี 2562 , สมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่
1 ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 15 มิถุนายน 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16- 30 ธันวาคม 2562
สาหรับวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้กาหนด เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
เรียนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน
ประธานสภา อบต.
สาหรับเรื่องเพื่อพิจารณา/เห็นชอบ เรื่องต่อไปคือ
3.2 เรื่องการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ของกองช่าง
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ จานวน 1 ประเภท คือ
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
- เก้าอี้ สาหรับพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 ตัว
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ จานวน 2 ประเภท คือ
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟสามเฟส ขนาด 1 มอเตอร์ 5 HP กาลังไฟ 380V
จานวน 1 เครื่อง
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟสามเฟส ขนาด 1 มอเตอร์ 2 HP กาลังไฟ 220V
จานวน 1 เครื่อง
2. ครุภัณฑ์อื่น
- ปั้มน้าซัมเมอร์ท 1.5 แรง ไฟสามเฟส จานวน 1 เครื่อง

-6- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ จานวน 1 ประเภท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
- เก้าอี้ สาหรับผู้บริหาร จานวน 1 ตัว
กระผมขอเชิญท่านผู้อานวยการกองช่างและหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลชี้แจงรายละเอียดต่างๆของครุภัณฑ์ที่ขอโอนตามลาดับครับ
นายคมเพชร บัวบาน
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสาร
ผอ.กองช่าง
ที่ได้ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านไว้แล้วก่อนเริ่มการประชุมแล้วนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวด
ค่าครุภัณฑ์ จานวน 1 ประเภท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
- เก้าอี้ สาหรับพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 ตัว งบประมาณ 9,000 บาท
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ จานวน 2 ประเภท
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟสามเฟส ขนาด 1 มอเตอร์ 5 HP กาลังไฟ 380V
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟสามเฟส ขนาด 1 มอเตอร์ 2 HP กาลังไฟ 220V
จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท
2. ครุภัณฑ์อื่น
- ปั้มน้าซัมเมอร์ท 1.5 แรง ไฟสามเฟส จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 18,000 บาท
โดยครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติโอนเพื่อตั้งรายการใหม่ทั้งหมดที่กล่าวมาทางกองช่าง ขออนุมัติ
โอนลดจากงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบบุคลากร หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ครับ
น.ส.เดือน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
หัวหน้าสานักปลัด อบต. ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด ดังต่อไปนี้คะ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลได้ตอบรับ
การโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งปลัดมีกาหนด
เดินทางมาดารงตาแหน่งประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่ทางเรายังขาด เก้าอี้
สาหรับผู้บริหารซึ่งตัวเดิมชารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ สานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ มีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเพื่อตั้งรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ จานวน 1 ประเภท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
- เก้าอี้ สาหรับผู้บริหาร สามารถปรับระดับ มีสปริงเอนได้ จานวน 1 ตัว งบประมาณ
6,000 บาท
โดยครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติโอนเพื่อตั้งรายการใหม่ที่กล่าวมาขออนุมัติโอนลดจาก
งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นประกอบการพิจารณามีเพียงเท่านี้คะขอบคุณคะ
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ประธานสภา อบต.

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่คารพทุกท่าน ตามที่ผู้อานวยการ
กองช่าง และหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นของครุภัณฑ์ที่ขอ
โอนเพื่อตั้งรายการใหม่ของแต่ละกอง แต่ละส่วนราชการแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือ
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านหัวหน้าสานักปลัดได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้ทราบด้วยครับ เชิญครับ
นางสาวเดือน เที่ยงธรรม
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
หัวหน้าสานักปลัด อบต. ทุกท่าน สาหรับการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ มีระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)และ (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และ สิ่ งก่อสร้าง ที่ ทาลั กษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่คารพทุกท่าน ตามที่หัวหน้าสานัก
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดของรายการโอนงบประมาณ และข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิก
ทราบแล้วนั้น มีท่านใดสงสัยจะสอบถาม หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแห่งนี้ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยก
มือขึ้นครับ
- เห็นชอบ 16 เสียง
- ไม่เห็นชอบ 0 คน
- งดออกเสียง 1 เสียง
ที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543ข้อ 27 และ ข้อ 29
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ คณะผู้บริหาร และ
ประธานสภา อบต.
ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ต่ อ ไปเป็ น ระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ งที่ 3 การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการพัฒนาองค์บริหารส่วนตาบลแทนตาแหน่งที่ว่าง ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าการ
คัดเลือกคณะกรรมการต้องทาหน้าที่อะไรบ้าง และมีกี่คน
นางณัฐวดี ภักดีแก้ว
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร
นักวิเคราะห์ฯ
ที่เคารพทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นั้น

-8บัดนี้ นายสุพจน์ เทียบแก้ว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แล้ว ทาให้สิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน
จึงต้องมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ขึ้นมาใหม่
ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 8 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
1.1 อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การผังเมือง
1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดาเนินการ
ในยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
1.6 แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาด้วย
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นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.

นายทองใส สิงหบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.
ผู้รับรอง
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

2. ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนา
ในการจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความ
ต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะ
ดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอ
ปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดาเนินงาน
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2)
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
7. ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพทุกท่าน ตามที่นักวิเคราะห์
ได้ชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว จึงขอให้สมาชิก สภา อบต. เสนอชื่อ
สมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน และ
ให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน
กระผมขอเสนอนายอาพล สุทธะโส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นางมะลิ ภูเวียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
2. นายสมศักดิ์ บินรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่นอีก จึงสรุปได้ว่า
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง คือ นายอาพล สุทธะโส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
- เห็นชอบ 16 เสียง
- ไม่เห็นชอบ 0 คน
- งดออกเสียง 1 เสียง

- 10 ระเบียบวาระที่ 4
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภา อบต.
นายเจษฎา ลิ้มสูงเนิน
นักสันทนาการ

นายอาพล สุทธะโส
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายคมเพชร บัวบาน
ผอ.กองช่าง

นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ในวาระอื่นๆมีท่านใดจะเพิ่มเติม
หรือไม่ถ้ามีเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะเพิ่มเติมหนึ่งเรื่องครับ สืบเนื่อง
จากที่ประชุมอาเภอคูเมืองที่ผ่านมา นายอาเภอคูเมืองได้แจ้ง เรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอล
หลวงอุดมซีเนียร์ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะมีทีมการแข่งขันหนึ่ง
ทีมซึ่งจะประกอบไปด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และครูในพื้นที่ครับ สาหรับโปรแกรมการ
แข่งขันจะเริ่มแข่งขันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนตารางการแข่งขันของทีมองค์การ
บริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ จะทาการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00
น.พบกับทีมตารวจ ส่วนรายชื่อนักกีฬาจากัดอยู่ที่ทีมละ 25 คนต่อหนึ่งทีม สาหรับผู้ที่ไม่ได้
เป็นในกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ก็เชิญร่วมเป็นผู้ชม ผู้เชียร์ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับ
นักกีฬาด้วยครับขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
ที่เคารพทุกท่าน ผมมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณบ้านหัว
ฝาย ถนนสาย หนองขวาง-ปอหู มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนเส้นดังกล่าวใหม่
ทางชาวบ้านในหมู่บ้านมีความเห็นว่าต้องการย้ายไฟฟ้าสาธารณะตัวเดิมเพื่อไปติดตั้งไว้ภายใน
หมู่บ้าน กระผมจึงอยากสอบถามว่าจะมีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไรในการดาเนินการย้าย
ไฟฟ้าสาธารณะตังกล่าว ครับ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่านอาพล สุทธะโส ได้สอบถามผมขอนาเรียนว่าถ้าจะดาเนินการย้าย
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเองต้องให้ผู้ใหญ่บ้านทาหนังสือเพื่อแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ก่อนที่จะดาเนินการย้ายว่าจะย้ายจากจุดใดไปไว้ที่จุดใด แต่ถ้าหากให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการย้ายให้ขอนาเรียนว่าทางเราก็ต้องสารวจพื้นที่อื่นหรือหมู่บ้านอื่นภายในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลว่ามีหมู่บ้านไหนบ้างที่ต้องการย้ายหรือซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะที่ชารุด เพื่อจะได้หาผู้รับจ้างในการดาเนินการย้ายในครั้งเดียวกัน ครับ
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพทุกท่าน ท่านใดมีเรื่องที่จะ
สอบถามหรือสงสัย ปัญหาต่างๆ จากคณะผู้บริหาร หรือไม่ ถ้าไม่มีผมในฐานะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8 ขอฝากให้ทางผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง
น้ าประปาหมู่ บ้ านหาสาเหตุ และด าเนิน การแก้ไขปั ญ หาเกี่ ยวกับ ระบบน้ าประปาของบ้ าน
การะโกหมู่ที่ 8 เนื่ องจากผมได้รับการแจ้งจากชาวบ้านเรื่องปัญ หาระบบส่ งน้าไม่ทั่วถึงทุ ก
ครัวเรือน เช่นบางจุดพบว่าน้าไหลแรงมาก บางจุดแทบไม่มีน้าไหลเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันเลย
ทั้งๆที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าดาเนินการหาสาเหตุ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ
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นายเฉลียว ดาวเรืองรัมย์
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน
รองนายก อบต.
ตามที่ท่านประธานแจ้งกระผมจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าดาเนินการแก้ไขโดยเร็วครับ
นายวีระ ดูเรืองรัมย์
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพทุกท่าน ท่านใดมีเรื่องที่จะ
สอบถามหรือสงสัย ปัญหาต่างๆ จากคณะผู้บริหาร หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ดาวเรือง เจริญจิตร ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายดาวเรือง เจริญจิตร)
ตาแหน่ง เลขานุการสภา อบต. หินเหล็กไฟ

ลงชื่อ สวาท ดาวเรืองรัมย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสวาท ดาวเรืองรัมย์)
ตาแหน่ง รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ

ลงชื่อ วีระ ดูเรืองรัมย์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวีระ ดูเรืองรัมย์)
ตาแหน่ง ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ

ลงชื่อ สุทัศน์ เดชารัมย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุทัศน์ เดชารัมย์)
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

