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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2552 

คร้ังท่ี 1 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
วันท่ี   30   พฤศจิกายน   พ.ศ.2552  เวลา 13.00  น. 

ณ หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
**************  

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายศภุโชค    รัตนพันธ ประธานสภาฯ ศุภโชค    รัตนพันธ   
2 นายระพีพจน    นงคนวล รองประธานสภาฯ ระพีพจน    นงคนวล 
3 นายโชคดี   เพชรสีทอง ส.อบต. หมูที่ 1 โชคดี     เพชรสีทอง 
4 นายสําเริง    สุชาติพงศ ส. อบต. หมูที่ 1 สําเริง   สุชาติพงศ 
5 น.ส.สุดารัตน   ไทยสยาม ส.อบต. หมูที่ 2 สุดารัตน   ไทยสยาม 
6 นายเลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก ส.อบต. หมูที่ 3 เลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก 
7 นายเจษฎา   ณ   สุวรรณ ส.อบต. หมูที่ 3 เจษฎา  ณ  สุวรรณ 
8 นายพิมล   พิกลุทอง ส.อบต. หมูที่ 4 พิมล   พิกุลทอง 
9 นายวิชัย   ดอกไมหอม ส.อบต.หมูที่ 4 วิชัย   ดอกไมหอม 
10 นายสมชาย   นาคสีทอง ส.อบต. หมูที่ 5 สมชาย   นาคสีทอง 
11 นายอนุชา   ไทยเอื้อ ส. อบต. หมูที่ 6 อนุชา   ไทยเอือ้ 
12 นายสายนัต   พรหมศร ส.อบต.  หมูที่ 7 สายันต   พรหมศร 
13 นายเจิมศิลป   แกนไชย ส.อบต.  หมูที่ 7 เจิมศิลป   แกนไชย 
14 นายสุเทพ   แกวจิตงาม ส.อบต. หมูที่ 8 สุเทพ   แกวจติงาม 
15 นายไสว   ดวงสีทอง ส. อบต.หมูที่ 8 ไสว   ดวงสีทอง 
16 นายธงไทย  กลีบแกว ส.อบต.  หมูที่ 9 ธงไทย   กลีบแกว 
17 นายประสิทธิ์  ศรีเทพ ส.อบต.  หมูที่ 9 ประสิทธิ์   ศรีเทพ 
18 นายวิชัย   รัตนคช ส.อบต.หมูที่ 10 วิชัย   รัตนคช 
19 นายอํานวย  ดอกไมหอม ส.อบต.หมูที่ 10 อํานวย   ดอกไมหอม 
20 นายประยงค   รัตนกระจาง ส.อบต.หมูที่ 11 ประยงค  รัตนกระจาง 
21 นายประกิจ  ไทยสยาม ส.อบต.หมูที่ 11 ประกิจ   ไทยสยาม 
22 น.ส.ลัดดาวัลย   ศรีศักดา ส.อบต.หมูที่ 12 ลัดดาวัลย   ศรีศักดา 
23 นายกิตติพงศ   พรหมศร ส.อบต.หมูที่ 12 กิตติพงศ     พรหมศร 
24 นายสุชาติ   ภกัดีสุวรรณ ส.อบต.หมูที่ 13 สุชาติ   ภักดีสุวรรณ 
25 นายดิศพงศ   ปาลบุตร ส.อบต.หมูที่ 13 ดิศพงศ   ปาลบุตร 
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26 นายอุดม   เครอืยศ ส.อบต.หมูที่ 14 อุดม   เครือยศ 
27 นางลํายอง   อภัยรัตน ส.อบต.หมูที่ 14 ลํายอง   อภัยรัตน 
28 นายเชีย่ว   คําแหง เลขาสภาฯ เชี่ยว   คําแหง 

 
ผูไมมาประชมุ 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายสมหมาย  ปานออน ส.อบต.หมูที่ 5 ลา 
    

 
ผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายหัตถชยั   เมืองจีน นายก อบต. หัตถชัย   เมืองจีน 
2 นายปรีชา    ทรงทอง รองนายก อบต. ปรีชา   ทรงทอง 
3 นายชลิน    รัตนคม เลขานายก อบต. ชลิน   รัตนคม 
4 นายรังสรรค   รัตนพันธ ที่ปรึกษานายกอบต. รังสรรค   รัตนพันธ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30  นาฬิกา 
ประธานสภาฯ -  นายศภุโชค   รัตนพันธ  ประธานสภาใหเลขานุการสภาฯ  นับองคประชุม  นับ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มาครบองคประชุมจํานวน 27 คน 
(เสียง)  ไมมา  1  คน  นายสมหมาย  ปานออน  (ลา)  สมาชกิสภาองคการบริหารสวน
ตําบล หมูที่ 5 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการและผูบริหารมาครบ
จํานวน 4 คน  ถือวาครบองคกรประชุมสภาฯ 

 -   ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัยสามัญสมัยที่ 
4/2552 ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  เร่ืองเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัยสามัญสมัยที่ 4/2552 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -  ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการะชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัย

วิสามัญสมัยที่ 1/2552  เมื่อวนัศุกรที่  25  กนัยายน  พ.ศ.2552  ณ  หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
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นายธงไทย  กระผมนายธงไทย   กลีบแกว   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 9  ขอเสนอ 
แกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หนา 3  ลําดับที่ 9  ประเภทถนนตั้งไว  358,000.-   
เมตร  แกไขเปน บาท  ผานบานนายสอง  ตดัทิ้งเลยไมมีบคุคลชื่อนี้ 

นายไสว   -  นายไสว   ดวงสีทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 8  นําเครื่องจักร 
ของอบต. แกไขเปน นําเครื่องจักรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประธานสภาฯ  -   สมาชิกทานใดจะเสนอแกไขอีก  ขอเชญิ 
   -   ไมมี - 
   -   ตอไปลงมตรัิบรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2552  โปรดยกมือ 
   -  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  เห็นชอบเปนเอกฉันท  

 (27 คน)   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2552 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  3.1  สถานะทางการเงินการคลัง  ประจําปงบประมาณ 2552 
นายก อบต.  -  นายหัตถชัย   เมืองจีน  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองหงส  สถานะการเงนิ 

การคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   ตามเอกสารไดแจงแลวนัน้  ไดไดในป  
2552  ประมาณ  34  ลานบาท  ไดรับจริง  27  ลานบาท  ทําใหขาดดุลอยูประมาณ  7   
ลานบาท  จึงทําใหการบริหารโครงการตาง ๆ  มีปญหาในการดําเนนิงานขององคการ 
บริหารสวนตําบล   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  และขอใหสมาชิกองคการบริหาร 
สวนตําบลทุกทานเรงทําความเขาใจกับประชาชนในหมูบานดวยตามเอกสารแจง 
ตอไป 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองญัตติเสนอพิจารณา 
ประธานสภาฯ  4.1  เร่ืองญัตติการขอความเห็นชอบสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ขอศาล 

ปกครองนครศรีธรรมราช 
นายก อบต.  -หนังสือสํานกังานศาลปกครองนครศรีธรรมราชที่ ศป.0008/136  ลงวันที่  27  ตุลาคม   

2552  การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหงสและ 
ปาควนกรด  ตามเอกสารไดแจงใหสมาชิกแลวนั้น 

ปลัด อบต.  -  นายเชี่ยว  คาํแหง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  การใหสวนราชการหรือองคการ 
ของรัฐเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาตนิั้น  อาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.2507  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2528  และพระราชกฤษฎีกา  โดย 
กรมปาไม  กระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการ  ของกรมทรัพยากร 
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ทางทะเลและชายฝง  กรมปาไม  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธพืช  กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  พ.ศ.2546   อธิบดีกรมปาไม  โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
วากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2549  โดย 
ออกประกาศไว 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดอภิปรายขอเชิญ 
นายวิชัย   -  นายวิชัย  ดอกไมหอม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 4  การอนุญาต 

ใหใชพื้นที่ในเรื่องนี้ก็ควรดแูลตัวเองกอน 
นายประสิทธิ ์  -  นายประสิทธิ์   ศรีเทพ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 9  การอนุญาตครั้งนี้ 

เห็นควรตั้งคณะกรรมการสภาฯ  คนหาผลกระทบลงไปดแูละพื้นทีจ่ริงประกอบการ 
พิจารณาอนุมตัิ 

นายไสว   -  นายไสว   ดวงสีทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 8 พื้นที่ที่ขอใชนัน้ 
ดูไมชัดเจนขอใหผูเกีย่วของหรือเจาของพืน้ที่ชวยช้ีแจงดวย 

นายก อบต.  -  พื้นที่ใกลบริเวณสายไฟแรงสูงและติดถนนหลวงสาย  41 
นายไสว   -  หนวยงานอืน่ขอใชพื้นที่ปา  ขอไมกี่วันกไ็ดรับการอนญุาต  แตองคการบริหารสวน 

ตําบลขอใชไมเคยไดรับการอนุญาตเลย  ถือวาหนวยงานของปาไมไมไดให 
ความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายธงไทย     -  นายธงไทย   กลีบแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 9  ควรแตงตั้ง 
กรรมการองคการบริหารสวนตําบลพื้นที่และใกลเคียง  เปนกรรมการในการลงพื้นที ่
สํารวจผลกระทบ  ในกรณีตาง ๆ  ของพื้นที่จริงและทําขอสรุปเสนอสภาฯ ตอไป 

ประธานสภาฯ  -  เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการกี่คน 
-  ขอเชิญเสนอ 

นายไสว   -   ขอเสนอจํานวน  7  คน 
นายประสิทธิ ์  -  ขอเสนอจํานวน  5  คน 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติ 
   -  สมาชิกทานใดเหน็วาควรใชกรรมการ  7  คน  โปรดยกมือ 
   -   นับได  20  เสียง  (คน) 
   -   สมาชิกทานใดเห็นควรใชกรรมการ 5  คน โปรดยกมอื 
   -    นับได  3  เสียง  (คน) 
   -  งดออกเสียง 4  เสียง (คน) 
   -  มติเหน็ควรแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบการอนุญาตใชจํานวน 7 คน 
   -  ตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการ  7  คนดังกลาว 
   -  ขอเชิญเสนอ 
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นายกิตติพงศ  -   นายกิตติพงศ   พรหมศร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที ่12  เสนอ 

นายไสว   ดวงสีทอง  เปนกรรมการฯ 
-   ผูรับรอง  1. นายพิมล   พกิุลทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 4  รับรอง 
                    2.  นางสาวลัดดาวัลย   ศรีศักดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
หมูที่ 12  รับรอง 

นายประยงค  -  นายประยงค    รัตนกระจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 11 เสนอ 
นายประสิทธิ์   ศรีเทพ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 9  เปนกรรมการฯ   
-   ผูรับรอง    1.  นายเจิมศิลป   แกนไชย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 7  รับรอง 
                       2.  นายเจษฎา  ณ  สุวรรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 3   รับรอง 

นางสาวลัดดาวัลย -  นางสาวลัดดาวัลย  ศรีศักดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 12    
เสนอนายวิชัย   ดอกไมหอม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 4  
เปนกรรมการฯ 
-   ผูรับรอง  1.  นายประยงค  รัตนกระจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 11  รับรอง 
        2.  นายกติติพงศ   พรหมศร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 12   รับรอง 

นายเจิมศิลป  -  นายเจิมศิลป   แกนไชย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 7  เสนอ  
นายสุชาติ  ภกัดีสุวรรณ  เปนกรรมการฯ  
-   ผูรับรอง  1.  นายวิชัย   ดอกไมหอม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 4  รับรอง 
                     2.  นางลํายอง   อภัยรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 14  รับรอง 

นายวิชัย     -  นายวิชัย    ดอกไมหอม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูที่ 4  เสนอ 
   นายเจิมศิลป   แกนไชย  เปนกรรมการฯ 
   -  ผูรับรอง  1.  นายสุเทพ   แกวจิตงาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

หมูที่ 8  รับรอง 
                    2.  นายอนุชา  ไทยเอื้อ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 6  รับรอง 
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นายธงไทย  -  นายธงไทย  กลีบแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 9   
เสนอนายสายณัห   พรหมศร  เปนกรรมการฯ 
-   ผูรับรอง  1.  นายสําเริง   สุชาติพงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 1  รับรอง 
                    2.  นายสมชาย  นาคสีทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หมูที่ 5  รับรอง 

นายอุดม  - นายอดุม  เครือยศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 14 
                                         เสนอ นายสุเทพ  แกวจิตงาม เปนกรรมการฯ 
                                         - ผูรับรอง  1. นายประกิต  ไทยสยาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                                         หมูที่ 11  รับรอง 
                                                         2. นายดิศพงศ  ปาลบุตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
                                         หมูที่ 13  รับรอง 
ประธานสภาฯ                - ขอเชิญสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติม 
                                       - เพราะฉะนัน้ คณะกรรมการมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
                                        1. นายไสว  ดวยสีทอง 
    2. นายประสิทธิ์  ศรีเทพ 
    3. นายวิชัย  ดอกไมหอม 
                                                      4. นายสุชาติ  ภักดีสุวรรณ 
    5. นายเจิมศิลป  แกนไชย 
                                                      6.  นายสายันต  พรหมศร 
     7. นายสุเทพ  แกวจิตงาม 
                                         เปนคณะกรรมการลงไปศึกษาผลกระทบการขอใชพื้นที่เพือ่นําเรียนตอสภาฯ      
                                         อีกครั้งหนึ่งในการประชุมคราวตอไป      
ระเบียบวาระที่ 4              4.2  เร่ืองการอุทิศที่ดิน 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ช้ีแจง 
นายก อบต.  - ตามที่บริษัท ฟองแสง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อุทิศที่ดินใหแกองคการบริหาร 
                                        สวนตําบลหนองหงส ตามหนังสือแจงแลวนัน้ จะเห็นไดวาการใหมีเงื่อนไขตาง ๆ 
                                        มากมายของการอุทิศ 
ปลัด อบต.  - การอุทิศที่ดนิใหสวนราชการ  รับไดตามระเบียบนั้นตองไมมีเงื่อนไขใด ๆ ในการ 
                                         อุทิศ  จึงเห็นวาการอุทิศครั้งนี้เปนการอุทิศที่ผิดระเบียบขอกฎหมายไมสามารถรับได 
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ประธานสภาฯ  - สมาชิกทานใดจะเสนออภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญ 
                                         - ไมมี 
                           - ขอมติขอรับการอุทิศครั้งนี้ 
                                         - มติที่ประชุมสภามีมติเปนเอกฉันทไมเหน็ชอบรับการอุทิศที่ดินตามที่บริษัทฟองแสง 
                                           อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  เนือ่งจากขัดระเบียบและขอกฎหมาย 
ระเบียบวาระที่ 5  - เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดขอเชิญ 
นายเจษฎา  - นายเจษฎา  ณ สุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 3 เรื่องโครงการ 
                                         บุกเบิกถนนของหมูที่ 3 ควรดําเนินการชวงหนาแลงนี้  
   - ภยัแลงตรวจสอบการดําเนนิการผลิตน้ําประปาหมูบาน การบริการน้ําครัวเรือนตาง ๆ  
นายไสว                - นายไสว  ดวงสีทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 8 ถนนที่มีปญหา  
                                         หลุมบอ ไมวาถนนลาดยาง ลูกรัง หินคลุก ควรนําเงนิสะสมแกไขปญหาที่ชุมชนไดรับ 
                                         ความเดือดรอนตอไป  
นายธงไทย  - นายธงไทย  กลีบแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 9 เรื่องการ 
                                         จัดเก็บขยะ ควรจะขยายเขตการจัดเก็บเพิ่มขึ้น เนื่องจากหอพักเกดิขึ้นมากมาย  ในเขต 
                                         หมูที่  9 ,7, 8, 2, 6 
นายประสิทธิ ์  - นายประสิทธิ์  ศรีเทพ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 9   เรื่องการติดตัง้ 
                                         ปายโครงการควรติดตั้งกอนการดําเนินงานโครงการเพื่อใหประชาชนในหมูบาน  
                                         ชุมชนจะไดรับรู  ใครเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
นายสุชาต ิ  - นายสุชาติ  ภกัดีสุวรรณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 13   การ 
                                         ดําเนินงานโครงการในหมูใด ๆ ควรแจงสมาชกิสภาฯในหมูบานนั้นกอนดาํเนิน 
                                         โครงการไดรูและชี้แจงตอชุมชนได 
นายก อบต.   - ภยัแลง จะดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาภัยแลงตอไป 

-  การจายขาดเงินสะสม จะแกไขปญหาเรงดวนตามแผนงานและความตองการของ
ประชาชนเปนหลักและระเบยีบแบบแผนตอไป 

    - การจัดเก็บขยะถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดเก็บและการกําจัดขยะตอไป 
    - การประชาสมัพันธโครงการก็ปฏิบัติตามระเบียบพัสดแุจงใหผูปฏิบัตดิําเนินการตาม 
                                           ระเบียบอยางเครงครัดตอไป 
   - การแจงสมาชิกกําชับใหใหผูปฏิบัติแจงสมาชิกสภาฯทําความเขาใจกับชุมชนกอน 
                                           ดําเนินงานโครงการตอไป  
   - การกําจดัสิ่งปฏิกูล ก็ไดใหเทศบาลเขามาทําการในเขต  อบต. ขอใหประชาชนแจง  
                                            อบต. ไดออกหนังสือแจงตอไป 
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นายเลิศชาย  - นายเลิศชาย  เกิดเมืองเล็ก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 3 
                                            คลองหนองเภาตื้นเขินและการบุกรุก ตรวจสอบขอเท็จจริงครั้งตอไปดวย 
นายพิมล  - นายพิมล  พิกุลทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 4 การวางทอลอด 
                                            ประปาใตถนนบานนาปาฯ ถนนทางหลวงชนบท ทําใหเกิดเปนสันเนนิการสัญจร 
                                            ไมสะดวกขอใหประสาน กับทางหลวงชนบท เพื่อแกไขตอไปดวย  
นายก อบต.    - การแกไขปญหา เร่ืองคลองและที่สาธารณประโยชน ขอใหรองขอดาํเนินการตอไป 

 - แกไขปญหาถนนทางหลวงชนบท ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  
    จะแจงใหเขามาดําเนินการ แกไขตอไป  

ประธานสภาฯ                    - สมาชิกสภา ฯ ทานใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม 
    - ไมม ี
   - ปดการประชมุสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  
                                            สมัยสามัญ สมัยที่  4/2552  

-  เลิกประชุม เวลา 17.42 นาฬิกา 
 
 
 

ผูจดบันทึกรายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 

ลงชื่อ         นายเชี่ยว  คําแหง 
               (นายเชี่ยว      คําแหง) 

                                                                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

             ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
    ลงชื่อ          ศุภโชค    รัตนพันธุ 

  (นายศภุโชค  รัตนพันธ) 
         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
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                         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

           ลงชื่อ    เจิมศิลป    แกนไชย 
 (นายเจิมศิลป     แกนไชย) 

      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ม.7 

           ลงชื่อ     พิมล    พิกุลทอง 
    (นายพิมล    พิกุลทอง) 

      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ม.4 

           ลงชื่อ     ลัดดาวัลย    ศรีศักดา         
(นางสาวลัดดาวัลย   ศรีศักดา) 

       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ม.12 
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ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานและบันทกึการแปรญัตติราง 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  คุณประสิทธิ์   ศรีเทพ  
สมาชิก อบต.หมูที่ 9 

นายประสิทธิ ์  -  นายประสิทธิ์   ศรีเทพ  สมาชิก อบต.หมูที่  9  การแปรญัตติรางฯ   
   -   การเสนอคาํแปรญัตติเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ 

ขอ  49  วรรค  2  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอแปรญัตติแตอยางใด 
-   คณะกรรมการแปรญัตตไิดมาประชุมพรอมกันในวนัที่  11  สิงหาคม  2552  เวลา   
15.15 นาฬิกา  ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ไดพิจารณาราง 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553  ทุกตอนแลว มีมติไมมี 
การแกไขเพิ่มเติมในตอนหรอืขอใดแตอยางใด  จึงไดทํารายงานสงใหประธานสภา 
ทราบไวตั้งแตวันที่  11  สิงหาคม  2552  เวลา  17.30  นาฬิกา 
- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอคําแปรญัตติ 
- ตอไปเปนวาระที่  3  การลงมติเห็นชอบญตัติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
- พัก  15  นาท ี เวลา  14.15  นาฬิกา จะประชุมตอเวลา  14.30  นาฬิกา 

ประธานสภาฯ  -     เชิญสมาชิกเขาหองประชุม  เลขานุการนับองคประชุมครบองคประชุม   
 สมาชิกสภามาประชุมครบ  21  องคประชุมถือวาครบองคประชุม 

เลขานุการสภาฯ  -   นายเชีย่ว  คําแหง  เลขานกุารสภาฯ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  การลงมติให 
ถือปฏิบัติตามขอ 73 – ขอ 86   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ 
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

ประธานสภาฯ  -  การออกเสียงลงคะแนน  เปดเผย  ยกมือข้ึนพนศีรษะ 
   -   สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2553  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสโปรดยกมือ 
-   มติที่ประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉนัท  ญัตติราง 
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

ระเบียบวาระที่  4 -  เร่ืองอื่น ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาฯ  -   สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดขอเชิญ 
นายพิมล  -   นายพิมล   พิกุลทอง  สมาชิกอบต.หมูที ่ 4  เร่ืองการแพรระบาดโรคชิกุนคุณยา   

ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจะดําเนินการอยางไร  แผนงานแกไขปญหา
นี้อยางไร 

นายเจษฎา  -   นายเจษฎา  ณ  สุวรรณ  สมาชิกอบต.หมูที่ 3  เรื่องการจัดสรรงบประมาณมา 
ดําเนินการซอมแซมถนนลาดยางในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณ 
พอใชจายแลวหรือยัง 

นายสุชาต ิ  -  นายสุชาติ  ภักดีสุวรรณ   สมาชิก อบต.หมูที่ 13  เร่ืองคนพิการ   ผูสูงอายุ  การ 
กอสรางถนนลาดยาง  หมูที ่13  จะดําเนินการเมื่อไหร  เพราะชาวบานฝากกระผมให 
ถามผูบริหารใหดวย 
- งบที่จะมาชวยเหลือโครงสรางพื้นฐานทั้ง  14  หมูบานไดอยางไรบาง 

นายธงไทย  -   นายธงไทย   กลีบแกว  สมาชิก อบต.หมูที่  9  เรื่องปญหาน้ําประปา  หมูที่  9   
ร่ัวทําใหน้ําประปาไมพอใชจาํเปนตองเปลี่ยนทอเมนตและทําการซอมแซมดําเนินการ 
อยางไร  คาซอมจะดําเนินการเบิกจายอยางไร 
- บุคคลภายนอกมาทําพัง  แตก  จะดําเนนิการอยางไร   

นายสมหมาย  -   นายสมหมาย   ปานออน   สมาชิก อบต.หมูที่  5  เรื่องการกอสรางถนนลาดยาง 
หมูที่ 7  ถนนสายนาไมดกั  แจงชางผูควบคุมงานใหดูแลใหไดมาตรฐานการกอสราง 
ดวย เพื่อใหคุมกับงบประมาณที่จายไป 
- เร่ืองการบุกรุกของประชาชน  ที่อยู  2  ขางถนน  ไดปลูกผลอาสินรุกที่ดิน 
สาธารณะประโยชนทําใหมปีญหาติดขัดในการกอสรางถนน  เร่ืองนี้ตองหาทางแกไข
ปญหาโดยดวน 
-   สํารวจประมาณการราคาถนนสายควนธง-นาปา   ถนนลาดยางแบบเอสฟลติก 
คอนกรีตราคา  2,000,000.-  บาท  ตลอดสายใหเสร็จสิ้น 

นายสมชาย  -    นายสมชาย   นาคสีทอง  สมาชิก อบต.หมูที่  5  เรื่องการจัดการ 
- เร่ืองถังขยะที่จดัซื้อแลวแจกจายอยางไร 
- เร่ืองไฟสองทางป  2552  จะดําเนินการอยางไร 

นายเลิศชาย  -   นายเลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก  สมาชิก อบต.หมูที่ 3  เรื่องประปาหมูบานสรางทิ้งไวจะ 
ดําเนินการอยางไร  ผูบริหาร  ผูใหญบานจะดําเนินการอยางไร 

   -   ชวงถนนไมมีคูระบายน้ํา  ควรใชรถเกรดใหมีคูระบายน้ํา   เอารถเกรดจากอบจ.มา 
เกรดบดอัดตอไป 

นายประสิทธิ ์  -   นายประสิทธิ์   ศรีเทพ  สมาชิก อบต.หมูที่  9  เรื่องยาเสพติดระบาดมาก  ซ่ึงขาย 
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เหมือนไอติม  ชวยดาํเนินการใหดวย 
นายประกิจ  -   นายประกิจ   ไทยสยาม   สมาชิก อบต.หมูที่  11  หอกระจายขาวเสยีใชการไมได 

ชวยดาํเนินการซอมแซมใหดวย 
   -   เร่ืองการกูเงนิเศรษฐกจิชุมชน  หมูบานละแสนขอกูไดหรือไมอยางไร 
นายเจษฎา  -   นายเจษฎา  ณ  สุวรรณ   สมาชิก อบต.หมูที่ 3  การซอมแซมไฟฟาสองทางคาแรง 

ซอมแซมจุดละเทาไร 
ประธานสภาฯ  -   ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลตอบปญหาทั้งหมด 
นายก อบต.  -   นายหัตถชัย  เมืองจีน  นายกองคการบรหิารสวนตําบล    โรคชิคุนคุณยา 

ไดดําเนินการโดยการฉีดพนหมอกควันและแกไขปญหาลูกน้ํา  ยุงลาย 
ยุงรําคาญตามสวนยางทางองคการบริหารสวนตําบลมีแผนงานฉีดพนทั่วทุกหมูบาน
แตเครื่องใชงานไดเครื่องเดยีว  ลงพื้นที่ไมครบไดวางแผนรวมกับอนามัยและ
โรงพยาบาลทุงสง  ลงครบหมดทุกหมูบาน 
-  งบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.2552 เงินเขาไมครบยงัขาดประมาณ 4 ลานกวาบาท  
คงไมสามารถดําเนินการตามโครงการตามขอบัญญัติป พ.ศ.2552  ไดครบเมื่อส้ิน
ปงบประมาณมีเงินสะสมมาจายใหตามโครงการที่ยังไมไดดําเนินการตามขอบัญญัติ
ตอไป 
-   การบริการน้ําประปาหมูบาน  หมูที่  9  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ําประปาหลายครั้ง  ผูมีหนาที่โดยตรงไมคอยปฏิบัติหนาที่ทําใหมีปญหาจะ
ดําเนินการแกไขปญหาตอไป  ส่ังวัสดุอุปกรณในการซอมแซมระบบประปา  จัดซ้ือมา
ไวสามารถเบิกตอเจาหนาทีพ่ัสดุไดเลย  สวนคาแรงซอมแซมแจงสวนโยธาคิด
ประมาณราตาดําเนินการเบิกจายตอไป 
-  แจงชางควบคุมงานใหดูแลอยางเครงครัด  กับประชาคมและคณะกรรมการตรวจรับ
งานจางไวแลว 
-   การบุกรุกทีส่าธารณะและทางสาธารณะประโยชนกไ็ดประสานงานกับก็ได
ประสานงานกบัเจาหนาทีด่ําเนินงาน 
-   การประมาณการราคาไดใหสวนโยธาเขาสํารวจประมาณการไวทุกเสนทางและ
ถนนตลอดสายใหดําเนนิการไวแลว 
-   ประปาหมูบาน องคการบริหารสวนตําบลไดใหหมูบานบริหารจัดการเอง 
-  ใหสวนโยธา  ประมาณการณเกรดบดอัดถนน  คูระบายน้ําโดยใชรถขององคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือจางเหมาประหยัดกวากนั 
-  การซอมแซมไฟฟาสาธารณะจุดละ  300  บาท  การใชยาเสพติดของประชาชนและ
กลุมวัยรุนที่อยูบริเวณวิทยาลัยเทคนิคทุงสง จะประสานทางกระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปราบปรามยาเสพติดแหงชาติตอไป 

ประธานสภาฯ  -   สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติม 
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- ไมมี – 
-   ปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัยสามัยสมัยที่ 2/2552 

 -  เลิกประชุมเวลา  17.05  นาฬิกา 

ผูจดบันทึกรายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 

ลงชื่อ         นายเชี่ยว  คําแหง 
               (นายเชี่ยว      คําแหง) 

                                                                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

             ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
    ลงชื่อ          ศุภโชค    รัตนพันธุ 

  (นายศภุโชค  รัตนพันธ) 
         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

           ลงชื่อ    เจิมศิลป    แกนไชย 
 (นายเจิมศิลป     แกนไชย) 

            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ม.7 

           ลงชื่อ     พิมล    พิกุลทอง 
    (นายพิมล    พิกุลทอง) 

            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ม.4 

           ลงชื่อ     ลัดดาวัลย    ศรีศักดา         
(นางสาวลัดดาวัลย   ศรีศักดา) 

            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ม.12 
 
                
 
 

 


