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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
สมัยสามัญสมัย ท่ี 1/2552 

วันพฤหัสบดท่ีี  19  กุมภาพนัธ  พ.ศ.2552   
เวลา  09.00 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 นายสมหมาย  ปานออน ส. อบต. หมูที่ 5 สมหมาย  ปานออน 
12 นายอนุชา   ไทยเอื้อ ส. อบต. หมูที่ 6 อนุชา   ไทยเอือ้ 
13 นายสายนัต   พรหมศร ส.อบต.  หมูที่ 7 สายันต   พรหมศร 
14 นายเจิมศิลป   แกนไชย ส.อบต.  หมูที่ 7 เจิมศิลป   แกนไชย 
15 นายสุเทพ   แกวจิตงาม ส.อบต. หมูที่ 8 สุเทพ   แกวจติงาม 
16 นายไสว    ดวงสีทอง ส.อบต.  หมูที่ 8 ไสว   ดวงสีทอง 
17 นายธงไทย  กลีบแกว ส.อบต.  หมูที่ 9 ธงไทย   กลีบแกว 
18 นายประสิทธิ์  ศรีเทพ ส.อบต.  หมูที่ 9 ประสิทธิ์   ศรีเทพ 
19 นายวิชัย   รัตนคช ส.อบต.หมูที่ 10 วิชัย   รัตนคช 
20 นายอํานวย  ดอกไมหอม ส.อบต.หมูที่ 10 อํานวย   ดอกไมหอม 
21 นายประยงค   รัตนกระจาง ส.อบต.หมูที่ 11 ประยงค  รัตนกระจาง 
22 นายประกิจ  ไทยสยาม ส.อบต.หมูที่ 11 ประกิจ   ไทยสยาม 
23 น.ส.ลัดดาวัลย   ศรีศักดา ส.อบต.หมูที่ 12 ลัดดาวัลย   ศรีศักดา 
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24 นายกิตติพงศ   พรหมศร ส.อบต.หมูที่ 12 กิตติพงศ   พรหมศร 
25 นายสุชาติ   ภกัดีสุวรรณ ส.อบต.หมูที่ 13 สุชาติ   ภักดีสุวรรณ 
26 นายดิศพงศ   ปาลบุตร ส.อบต.หมูที่ 13 ดิศพงศ   ปาลบุตร 
27 นายอุดม   เครอืยศ ส.อบต.หมูที่ 14 อุดม   เครือยศ 
28 นางลํายอง   อภัยรัตน ส.อบต.หมูที่ 14 ลํายอง   อภัยรัตน 
29 นายเชีย่ว   คําแหง เลขาสภาฯ เชี่ยว   คําแหง 

 
ผูไมมาประชมุ 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 - ไมมี -   
    
    

 
ผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายหัตถชยั   เมืองจีน นายก อบต. หัตถชัย   เมืองจีน 
2 นายปรีชา    ทรงทอง รองนายก อบต. ปรีชา   ทรงทอง 
3 นายคนึง    รัตนมณ ี รองนายก อบต. คะนึง   รัตนมณ ี
4 นายชลิน    รัตนคม เลขานายก อบต. ชลิน   รัตนคม 
    

 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00  นาฬิกา 
ประธานสภาฯ -  ใหเลขานกุารสภาฯ  นับองคประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบล  

สมาชิกสภาจํานวน  28  คน (เสียง)  มาครบตามจํานวน  เลขานุการสภา  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  และผูบริหาร  4  ทาน  ครบ  
เปดการประชมุได   

 -   เปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมัยสามัญสมัยที่   
1  /2552   คร้ังที่  1  ตามระเบียบวาระการประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 เร่ืองโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถ่ินที่ไดรับการเลือกตั้งใหม  ไดถายเอกสารสําเนา
หนังสืออําเภอทุงสง  ที่ น.ศ. 0037.16/ว.116  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  2552  
ใหสมาชิกทุกทานเรียบรอยแลวสมาชิกทานใดมีขอสงสัยเชิญสอบถามได   
ขอเชิญ   

 -   ไมมี - 
 1.2  เร่ืองสํารวจขอมูลความตองการน้ําบาดาล  ไดถายเอกสารสําเนา

หนังสืออําเภอทุงสง  ที่ นศ.0037.16 / ว 136  ลงวันที่  16  กุมภาพนัธ 
2552  ใหสมาชิกทุกทานเรียบรอยแลว  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเชิญ
สอบถามได  ขอเชิญ 

 -    ขอใหสงแบบฟอรมสํารวจขอมูลความตองการเรื่องน้ําบาดาลภายใน
วันที่  3  มีนาคม  2552  งานธุรการหนองหงส  เพื่อรายงานใหอําเภอ
ทราบดําเนินการตอไป 

 1.3  เร่ืองการจัดตั้งศูนยภยัแลงขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  
โดยกําหนดเพือ่เตรียมความพรอมกอนเกดิภัย ขณะเกิดภยัและหลังเกิดภัย
โดยแตงตั้งคณะกรรมการดแูลใหประชาชนไดรับการบรกิารเสมอภาคกัน
ในการดําเนินการดานภัยแลง   เร่ืองการใหบริการน้ําฟรีแกประชาชนที่
เดือดรอนตอไป   

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
ประธานสภาฯ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2551  เมื่อวัน

อังคารที่  25  พฤศจิกายน  2551  เวลา  13.30 น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 -  สมาชิกทานใดจะเสนอแกไขอะไรบาง  ขอเชิญ 
 -  ไมมี – 
 - ตอไปลงมตรัิบรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  4/2551 
 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลสมัยสามัญ  สมัยที่  4/2551  โปรดยกมือ 
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 -  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบเปนเอกฉันท   

(28  เสียง)  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัย
สามัญ  สมัยที่ 4/2551 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ.2552 
ประธานสภาฯ -  จากทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลไดเสนอญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2552     ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน    พ.ศ.2552   ขอ  23     ตองเสนอสภาทองถ่ินภายในวนัที่ 15 
สิงหาคม  2551    ไดขออนุมตัิขยายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงสในสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 /2551  ขอขยายไปถึงส้ินเดือน
กุมภาพนัธ  2552  อาศัยอํานาจตามความในขอ  24  ระเบียบดังกลาว  
ขณะนี้ผูบริหารไดดําเนนิการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  แลวเสร็จและไดจดัสงใหสมาชิกสภาทุก
ทานตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ที่ นศ.82004/ว039   
ลงวันที่  12  กมุภาพันธ  2552  สมาชิกสภาคงทําความเขาใจในการ
พิจารณาญัตตริางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2552  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชมุ
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
-   ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  นายหัตถชยั  
เมืองจีน  เสนอคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2552 

นายก อบต.  ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 บัดนี้ถึงเวลาทีผู่บริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจะ 
 ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  องคการบริหารสวน 
 ตําบลหนองหงสอีกครั้งหนึง่  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหารองคการบริหาร 
 สวนตําบลหนองหงส  จึงขอแถลงใหประธานและสมาชิกทุกทานได 
 ทราบถึงสถานะการคลัง     ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
 ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552  ดังตอไปนี ้
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1.  สถานะการคลัง 
                  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2552  องคการบริหารสวนตําบลได
ประมาณการรายรับไว  รวมเงินอุดหนนุจากรัฐบาล  จํานวน 34,778,000.-  
บาท  โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะได
ปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้และในสวนของงบประมาณ
รายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว  34,778,500.-  บาท ซ่ึงคาดวาจะ 
สามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํา
งบประมาณแบบสมดุล  (รายจายเทากบัรายรับ)  นอกจากนั้นขณะนี้
องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู  2,396,882.88 บาท 
  
 
         ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
                                   เร่ือง 

                                       งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2552 
                                ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
                                                    อําเภอทุงสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                              ----------------- 
   โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552   อาศัยอํานาจตามความในพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  
และที่แกไขเพิม่เติม  มาตรา 87  จึงตราขอบัญญัติเร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ..2552  ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและโดยอนุมตัิ
ของนายอําเภอทุงสง  ดังตอไปนี ้
 ขอ 1  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
 ขอ  2  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบงัคับตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2551  เปนตนไป 
 ขอ  3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน  

34,788,500.-  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
 ขอ  4  งบประมาณรายจายทัว่ไป 
  ก. ดานบริหารทั่วไป 
      (1)  แผนงานบริหารทั่วไป                                    ยอดรวม  11,231,978.-   บาท 
      (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน               ยอดรวม     300,000.-     บาท 
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                            ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
                    (1)  แผนการศกึษา                                               ยอดรวม   3,922,480.-     บาท 
                                 (2) แผนงานสาธารณสุข                                      ยอดรวม      340,000.-     บาท 
                                 (3) แผนงานสังคมและสงเคราะห                        ยอดรวม   2,750,000.-     บาท 
                                 (4) แผนงานเคหะและชุมชน                                ยอดรวม  11,877,003.55 บาท 
                                 (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,338,900.-   บาท 
                                 (6) แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน                  ยอดรวม      815,000.-    บาท 
                             ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
                                  (1) แผนงานการเกษตร                                         ยอดรวม   490,000.-     บาท 
                                  (2) แผนงานการพาณชิย                                        ยอดรวม   260,000.-      บาท 
                               ง. ดานการดําเนินงานอืน่ 
                                    (1)   แผนงานงบกลาง                                 ยอดรวม  1,453,138.45  บาท 
                                                  ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3 
  ขอ  5   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   ปฏิบัติการเบิกจายเงิน 

งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติใหเปนตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการ 
บริหารสวนตําบล 

  ขอ   6    ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองหงส  มีหนาที่รักษาการให 
   เปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 
                                                                                    ลงนาม 
                                                                                                 (นายหัตถชัย     เมืองจีน) 
                                                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
                                          ลงนาม 
                                                              (นายอโณทัย   ธรรมกุล) 
                                                                     นายอําเภอทุงสง 
 
ประธานสภาฯ   -  สมาชิกทานใดจะอภิปรายการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  กอนลงมติรับหลักการขอเชิญ 
นายไสว   -  กระผมนายไสว   ดวงสีทอง  สมาชิกสภา หมูที่  8  เหน็ควรให 
   ประธานสภาฯ ผานไปผูบริหารดําเนินการเรื่องอุปกรณกฬีาและซอมแซม 
   ไฟฟาสองทางหลายจุดชํารุดภายในเขต อบต.มีอยูในขอบญัญัติ 
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   -  รายการเกี่ยวกับการเกษตรปนี้ไดตั้งงบไวมากจากปกอน ๆ ก็ขอให 
   ผูบริหารดําเนนิการใหทัว่ถึงประชาชนในเขต อบต.ตอไป 

-  รายจายแผนงานการรักษาความสงบภายใน  การบริหารกิจการองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน   ใหดาํเนินการโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตอไปดวย 

นายระพีพจน  -  การบริหารกิจการองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอใหอยาใหเหมือนป 
   กอนที่ผานมา  ขอใหดําเนินการใหดวยความโปรงใส  เปนธรรมทุกฝาย 
นายไสว   -   เร่ืองผูดอยโอกาส , ผูพิการ เห็นควรดแูลใหทั่วถึง 
นายประสิทธิ ์  -  กระผม นายประสิทธิ์   ศรีเทพ  สมาชิกสภา หมูที่  9  ผูดอยโอกาส/ 

ผูพิการ เห็นควรใหมีคณะกรรมการพิจารณาตอไป  ใหความเปนธรรมใน 
การเสนอชื่อผูขอรับความชวยเหลือตอไป 

นายพิมล  -  กระผม นายพิมล   พิกุลทอง  สมาชิก อบต. หมูที่ 4  การตั้งงบประมาณ 
   ในเรื่องถังขยะจะขยายเขตการเก็บขยะไปถึง หมูที่ 4  บานนาปาเมื่อไหร 
นายสุชาต ิ  -  กระผม นายสุชาติ   ภักดีสุวรรณ  สมาชกิสภา อบต.หมูที่ 13  ทั้งนี้ 
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หนา  41  ขอ 1.3.11.11  และ  13  ขอให 
   ประธานสภาฯ  ผานไปยังผูบริหารดําเนินการใหความเปนรูปมธรรมให 

ชัดเจนดวย  เพราะเรื่องนี้ผูประกอบการทําสวนยางพาราเขาทําอยูแลวทั้ง  
2   รายการ 

นายยก อบต.  -  ตามที่ทานสมาชิกไดเสนอมาผูบริหารตระหนกัถึงความสําคัญทุก 
   รายการและปฏิบัติตามระเบยีบขั้นตอนของการบริหารงานขององคการ 
   บริหารสวนตําบลและประเดน็ที่เรงดวนจะดําเนินการโดยเร็ว  เมื่อ  
                                         ขอบัญญัติมีผลบังคับใชตอไป 

- เร่ืองการดูแลกลุมอาชีพตาง ๆ  ที่เปนรูปมธรรมประชาชนพึ่งได  คือ  
กลุมผูทําสวนยางพารา  ยดึถือเปนอาชีพหลักเหน็ควรสนับสนุนโครงการ
เต็มที่ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ประธานสภาฯ               -  สมาชิกทานใดจะเสนออะไรอีกเพิ่มเติมเชิญเสนอ   
   -  ไมมี - 
   -  ตอไปเปนการลงมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
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   -  มติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติท่ีประชมุเปนเอกฉันท   
   28  เสียง  เห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ.2552 
ประธานสภาฯ  -  ตอไปตั้งคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ 
   ดังกลาวจะเสนอจํานวน   4  คน 
   -  นายเจิมศิลป  เสนอ  3  คน  มี  1  เสียง 
   -  นายวิชัย  ดอกไมหอม  เสนอ  5 คน  มี  26  เสียง 
   -  นายเจิมศิลป  แกนไชย  เสนอ นายอนุชา  ไทยเอื้อ   ผูรับรอง  
   1.  นายโชคดี   เพชรสีทอง 
   2.  นายระพพีจน  นงคนวล 
   - นายประกิจ     ไทยสยาม   เสนอ  นายไสว   ดวงสีทอง  ผูรับรอง 
   1. นายดษิพงษ   ปาลบุตร 
   2.  นายเจษฎา   ณ   สุวรรณ 
   -  นายเจษฎา   ณ  สุวรรณ  เสนอ นายสมหมาย  ปานออน  ผูรับรอง 
   1.  นายประสทิธิ์   ศรีเทพ 
   2.  นายธงไทย   กลีบแกว 
   -  นายเลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก เสนอ นายประกิจ ไทยสยาม  ผูรับรอง 
   1.  นางสาวลัดดาวัลย   ศรีศักดา 
   2.  นายสายณัต  พรหมศร 
   -  นายธงไทย   กลีบแกว  เสนอ นายประสิทธิ์   ศรีเทพ   ผูรับรอง 
   1.  นายเจิมศิลป  แกนไชย 
   2.  นายวิชัย   ดอกไมหอม 
ประธานสภาฯ  -  วันนี้เลิกประชุม นัดไปประชุมในวันที่  24 กุมภาพนัธ  2552  เวลา   
   10.00 น.   ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 ปดประชุมสมัยสามัญ   สมัยที่ 1/2552 

- เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
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                                                  ผูจดบันทึกรายการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 

ลงชื่อ         นายเชี่ยว  คําแหง 
               (นายเชี่ยว      คําแหง) 

                                                                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
 

                                                 ผูตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
    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 
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