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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552
ครั้งที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
**************
ผูมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายศุภโชค รัตนพันธ
2
นายระพีพจน นงคนวล
3
นายโชคดี เพชรสีทอง
4
นายสําเริง สุชาติพงศ
5
น.ส.สุดารัตน ไทยสยาม
6
นายเลิศชาย เกิดเมืองเล็ก
7
นายเจษฎา ณ สุวรรณ
8
นายพิมล พิกลุ ทอง
9
นายสมชาย นาคสีทอง
10
นายสมหมาย ปานออน
11
นายอนุชา ไทยเอื้อ
12
นายสายันต พรหมศร
13
นายเจิมศิลป แกนไชย
14
นายสุเทพ แกวจิตงาม
15
นายธงไทย กลีบแกว
16
นายประสิทธิ์ ศรีเทพ
17
นายวิชัย รัตนคช
18
นายอํานวย ดอกไมหอม
19
นายประยงค รัตนกระจาง
20
นายประกิจ ไทยสยาม
21
น.ส.ลัดดาวัลย ศรีศักดา
22
นายกิตติพงศ พรหมศร
23
นายสุชาติ ภักดีสุวรรณ
24
นายดิศพงศ ปาลบุตร
25
นายอุดม เครือยศ

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต. หมูที่ 1
ส. อบต. หมูที่ 1
ส.อบต. หมูที่ 2
ส.อบต. หมูที่ 3
ส.อบต. หมูที่ 3
ส.อบต. หมูที่ 4
ส.อบต. หมูที่ 5
ส. อบต. หมูที่ 5
ส. อบต. หมูที่ 6
ส.อบต. หมูที่ 7
ส.อบต. หมูที่ 7
ส.อบต. หมูที่ 8
ส.อบต. หมูที่ 9
ส.อบต. หมูที่ 9
ส.อบต.หมูที่ 10
ส.อบต.หมูที่ 10
ส.อบต.หมูที่ 11
ส.อบต.หมูที่ 11
ส.อบต.หมูที่ 12
ส.อบต.หมูที่ 12
ส.อบต.หมูที่ 13
ส.อบต.หมูที่ 13
ส.อบต.หมูที่ 14

ลายมือชื่อ
ศุภโชค รัตนพันธ
ระพีพจน นงคนวล
โชคดี เพชรสีทอง
สําเริง สุชาติพงศ
สุดารัตน ไทยสยาม
เลิศชาย เกิดเมืองเล็ก
เจษฎา ณ สุวรรณ
พิมล พิกุลทอง
สมชาย นาคสีทอง
สมหมาย ปานออน
อนุชา ไทยเอือ้
สายันต พรหมศร
เจิมศิลป แกนไชย
สุเทพ แกวจิตงาม
ธงไทย กลีบแกว
ประสิทธิ์ ศรีเทพ
วิชัย รัตนคช
อํานวย ดอกไมหอม
ประยงค รัตนกระจาง
ประกิจ ไทยสยาม
ลัดดาวัลย ศรีศักดา
กิตติพงศ พรหมศร
สุชาติ ภักดีสวุ รรณ
ดิศพงศ ปาลบุตร
อุดม เครือยศ
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26.
27

นางลํายอง อภัยรัตน
นายเชีย่ ว คําแหง

ส.อบต.หมูที่ 14
เลขาสภาฯ

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายวิชัย ดอกไมหอม
2
นายไสว ดวงสีทอง

ตําแหนง
ส.อบต.หมูที่ 4
ส. อบต.หมูที่ 8

ลํายอง อภัยรัตน
เชี่ยว คําแหง

ลายมือชื่อ
ลา
ลา

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายหัตถชัย เมืองจีน
นายปรีชา ทรงทอง
นายคนึง รัตนมณี
นายชลิน รัตนคม
นายรังสรรค รัตนพันธ

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานายก อบต.
ที่ปรึกษานายกอบต.

ลายมือชื่อ
หัตถชัย เมืองจีน
ปรีชา ทรงทอง
คนึง รัตนมณี
ชลิน รัตนคม
รังสรรค รัตนพันธ

เริ่มประชุมเวลา 13.05 นาฬิกา
ประธานสภาฯ
- นายศุภโชค รัตนพันธ ประธานสภาใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม นับ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มาครบองคประชุมจํานวน 26 คน
(เสียง) และเลขานุการสภา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารจํานวน 4 คน
และที่ปรึกษานายก จํานวน 1 คน ถือวาครบองคประชุม
- ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส สมัยสามัญสมัยที่
3/2552 ครั้งที่ 2 ตอไป
- ตามระเบียบวาระการประชุมสภา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณาเห็นชอบ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553 วาระที่ 2 การแปรญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาว
- ขอใหเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของกับการพิจารณางบประมาณรายจาย
ตอไป
เลขานุการสภาฯ
- นายเชี่ยว คําแหง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาอบต.หนองหงส
อาศัยอํานาจตามความ ขอ 45 , ขอ 49, ขอ 50, ขอ 51 ,ขอ 55 ,ขอ 56 และขอ 88
ถึงขอ 62 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 อยางเครงครัดตอไป
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ประธานสภาฯ

นายประสิทธิ์

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายพิมล

นายเจษฎา

- ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานและบันทึกการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 คุณประสิทธิ์ ศรีเทพ
สมาชิก อบต.หมูที่ 9
- นายประสิทธิ์ ศรีเทพ สมาชิก อบต.หมูที่ 9 การแปรญัตติรางฯ
- การเสนอคําแปรญัตติเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ
ขอ 49 วรรค 2 ไมมีสมาชิกทานใดเสนอแปรญัตติแตอยางใด
- คณะกรรมการแปรญัตติไดมาประชุมพรอมกันในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา
15.15 นาฬิกา ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ทุกตอนแลว มีมติไมมี
การแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดแตอยางใด จึงไดทํารายงานสงใหประธานสภา
ทราบไวตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 17.30 นาฬิกา
- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอคําแปรญัตติ
- ตอไปเปนวาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
- พัก 15 นาที เวลา 14.15 นาฬิกา จะประชุมตอเวลา 14.30 นาฬิกา
- เชิญสมาชิกเขาหองประชุม เลขานุการนับองคประชุมครบองคประชุม
สมาชิกสภามาประชุมครบ 21 องคประชุมถือวาครบองคประชุม
- นายเชีย่ ว คําแหง เลขานุการสภาฯ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล การลงมติให
ถือปฏิบัติตามขอ 73 – ขอ 86 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
- การออกเสียงลงคะแนน เปดเผย ยกมือขึ้นพนศีรษะ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสโปรดยกมือ
- มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
- เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดขอเชิญ
- นายพิมล พิกุลทอง สมาชิกอบต.หมูที่ 4 เรื่องการแพรระบาดโรคชิกุนคุณยา
ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจะดําเนินการอยางไร แผนงานแกไขปญหา
นี้อยางไร
- นายเจษฎา ณ สุวรรณ สมาชิกอบต.หมูท ี่ 3 เรื่องการจัดสรรงบประมาณมา
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นายสุชาติ

นายธงไทย

นายสมหมาย

นายสมชาย

นายเลิศชาย

นายประสิทธิ์
นายประกิจ

นายเจษฎา
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

ดําเนินการซอมแซมถนนลาดยางในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณ
พอใชจายแลวหรือยัง
- นายสุชาติ ภักดีสวุ รรณ สมาชิก อบต.หมูที่ 13 เรื่องคนพิการ ผูสูงอายุ การ
กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 13 จะดําเนินการเมื่อไหร เพราะชาวบานฝากกระผมให
ถามผูบริหารใหดวย
- งบที่จะมาชวยเหลือโครงสรางพื้นฐานทั้ง 14 หมูบานไดอยางไรบาง
- นายธงไทย กลีบแกว สมาชิก อบต.หมูที่ 9 เรื่องปญหาน้ําประปา หมูที่ 9
รั่วทําใหน้ําประปาไมพอใชจาํ เปนตองเปลี่ยนทอเมนตและทําการซอมแซมดําเนินการ
อยางไร คาซอมจะดําเนินการเบิกจายอยางไร
- บุคคลภายนอกมาทําพัง แตก จะดําเนินการอยางไร
- นายสมหมาย ปานออน สมาชิก อบต.หมูที่ 5 เรื่องการกอสรางถนนลาดยาง
หมูที่ 7 ถนนสายนาไมดกั แจงชางผูควบคุมงานใหดูแลใหไดมาตรฐานการกอสราง
ดวย เพื่อใหคมุ กับงบประมาณที่จายไป
- เรื่องการบุกรุกของประชาชน ที่อยู 2 ขางถนน ไดปลูกผลอาสินรุกที่ดิน
สาธารณะประโยชนทําใหมปี ญหาติดขัดในการกอสรางถนน เรื่องนี้ตอ งหาทางแกไข
ปญหาโดยดวน
- สํารวจประมาณการราคาถนนสายควนธง-นาปา ถนนลาดยางแบบเอสฟลติก
คอนกรีตราคา 2,000,000.- บาท ตลอดสายใหเสร็จสิ้น
- นายสมชาย นาคสีทอง สมาชิก อบต.หมูที่ 5 เรื่องการจัดการ
- เรื่องถังขยะที่จดั ซื้อแลวแจกจายอยางไร
- เรื่องไฟสองทางป 2552 จะดําเนินการอยางไร
- นายเลิศชาย เกิดเมืองเล็ก สมาชิก อบต.หมูที่ 3 เรื่องประปาหมูบานสรางทิ้งไวจะ
ดําเนินการอยางไร ผูบริหาร ผูใหญบานจะดําเนินการอยางไร
- ชวงถนนไมมีคูระบายน้ํา ควรใชรถเกรดใหมีคูระบายน้ํา เอารถเกรดจากอบจ.มา
เกรดบดอัดตอไป
- นายประสิทธิ์ ศรีเทพ สมาชิก อบต.หมูที่ 9 เรื่องยาเสพติดระบาดมาก ซึ่งขาย
เหมือนไอติม ชวยดําเนินการใหดว ย
- นายประกิจ ไทยสยาม สมาชิก อบต.หมูที่ 11 หอกระจายขาวเสียใชการไมได
ชวยดําเนินการซอมแซมใหดวย
- เรื่องการกูเงินเศรษฐกิจชุมชน หมูบานละแสนขอกูไ ดหรือไมอยางไร
- นายเจษฎา ณ สุวรรณ สมาชิก อบต.หมูที่ 3 การซอมแซมไฟฟาสองทางคาแรง
ซอมแซมจุดละเทาไร
- ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลตอบปญหาทั้งหมด
- นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองคการบริหารสวนตําบล โรคชิคุนคุณยา
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ประธานสภาฯ

ไดดําเนินการโดยการฉีดพนหมอกควันและแกไขปญหาลูกน้ํา ยุงลาย
ยุงรําคาญตามสวนยางทางองคการบริหารสวนตําบลมีแผนงานฉีดพนทั่วทุกหมูบาน
แตเครื่องใชงานไดเครื่องเดียว ลงพื้นที่ไมครบไดวางแผนรวมกับอนามัยและ
โรงพยาบาลทุงสง ลงครบหมดทุกหมูบาน
- งบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.2552 เงินเขาไมครบยังขาดประมาณ 4 ลานกวาบาท
คงไมสามารถดําเนินการตามโครงการตามขอบัญญัติป พ.ศ.2552 ไดครบเมื่อสิ้น
ปงบประมาณมีเงินสะสมมาจายใหตามโครงการที่ยังไมไดดําเนินการตามขอบัญญัติ
ตอไป
- การบริการน้ําประปาหมูบ าน หมูที่ 9 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ําประปาหลายครั้ง ผูมีหนาที่โดยตรงไมคอ ยปฏิบัติหนาที่ทําใหมีปญหาจะ
ดําเนินการแกไขปญหาตอไป สั่งวัสดุอุปกรณในการซอมแซมระบบประปา จัดซื้อมา
ไวสามารถเบิกตอเจาหนาทีพ่ ัสดุไดเลย สวนคาแรงซอมแซมแจงสวนโยธาคิด
ประมาณราตาดําเนินการเบิกจายตอไป
- แจงชางควบคุมงานใหดูแลอยางเครงครัด กับประชาคมและคณะกรรมการตรวจรับ
งานจางไวแลว
- การบุกรุกทีส่ าธารณะและทางสาธารณะประโยชนกไ็ ดประสานงานกับก็ได
ประสานงานกับเจาหนาทีด่ ําเนินงาน
- การประมาณการราคาไดใหสวนโยธาเขาสํารวจประมาณการไวทุกเสนทางและ
ถนนตลอดสายใหดําเนินการไวแลว
- ประปาหมูบ าน องคการบริหารสวนตําบลไดใหหมูบา นบริหารจัดการเอง
- ใหสว นโยธา ประมาณการณเกรดบดอัดถนน คูระบายน้ําโดยใชรถขององคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือจางเหมาประหยัดกวากัน
- การซอมแซมไฟฟาสาธารณะจุดละ 300 บาท การใชยาเสพติดของประชาชนและ
กลุมวัยรุนที่อยูบริเวณวิทยาลัยเทคนิคทุงสง จะประสานทางกระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปราบปรามยาเสพติดแหงชาติตอ ไป
- สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติม
- ไมมี –
- ปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส สมัยสามัยสมัยที่ 2/2552
- เลิกประชุมเวลา 17.05 นาฬิกา
ผูจดบันทึกรายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
ลงชื่อ

นายเชี่ยว คําแหง
(นายเชี่ยว คําแหง)
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เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
ลงชื่อ

ศุภโชค รัตนพันธุ
(นายศุภโชค 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

