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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2552 

วันศุกรท่ี   26    มิถุนายน   พ.ศ.2552   
เวลา  13.30 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 
24 นายสุชาติ   ภกัดีสุวรรณ ส.อบต.หมูที่ 13 สุชาติ   ภักดีสุวรรณ 
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25 นายดิศพงศ   ปาลบุตร ส.อบต.หมูที่ 13 ดิศพงศ   ปาลบุตร 
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 นายกิตติพงศ   พรหมศร ส.อบต.หมูที่ 12 กิตติพงศ     พรหมศร 
    

 
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 ที่ปรึกษานายก รังสรรค    รัตนพันธ 
    

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.35  นาฬิกา 
ประธานสภาฯ -  นายศภุโชค   รัตนพันธ  ประธานสภาใหเลขานุการสภานับองคประชุม  นับสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมาครบองคประชุม  จํานวน  27  ราย  (เสียง)  
และเลขานุการสภาปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ผูบริหาร จํานวน  3  คน  ที่ปรึกษา
นายก อบต.  จาํนวน  1 คน 

 -   ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัยสามัญสมัยที่ 
2/2552  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1  เรื่องแขงขันกีฬาทุงสงเกมส  คร้ังที่ 8  ตามรายละเอยีดที่สงเอกสารใหสมาชิก

ทราบแลวนั้น  ขอเชิญชวนเขารวมการแขงขันครั้งนี้ตอไป 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัย

สามัญสมัยที่ 2/2552  ไดผานการตรวจสอบรับรองของคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 
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-  สมาชิกทานใดจะเสนอแกไข  ขอเชิญ 
-  ไมมี – 
-  ตอไปลงมตรัิบรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2552  โปรดยกมือ 
-  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบเปนเอกฉันท (27) รับรอง
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1/2552 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  - เร่ืองพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

- ขอเชิญนายก อบต.หนองหงส 
นายก อบต.  -  นายหตัถชัย   เมืองจีน   แผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   
   ประจําป พ.ศ.2553-2555   จดัทําขึ้นตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน 

ตําบลฯ เห็นชอบ สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
หนองหงส   เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติมีลักษณะเปน 
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผน 
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลา  3  ป  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามปองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองหงสจะเปนประโยชนชวยใหองคการบริหารสวนตําบล 
สามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทีว่างไวอยางม ี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน   ซ่ึงมีดวยกัน  7  บท  จํานวน  114   
หนา  ไดจัดสงใหสมาชิกศึกษากอนหนาการประชุมแลว    ทุกทานคงไดอานทําความ 
เขาใจกับรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2553-2555  เปนอยางดี 
-  ขอมอบหมายใหประธานคณะสนับสนนุแผนชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาสามป 
ตอไป 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามป   
เปนปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   ขอเชิญ 

ปลัด อบต.  -  นายเชี่ยว   คําแหง  ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาสามป 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  
-  การจัดทํารางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสามป  พ.ศ.2553-2555  ไดยดึ 
หลักการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  เปนสําคัญทุกขั้นตอน  รางแผนมีทั้งหมด  7  บท   
จํานวน  114  หนา  ไดช้ีแจงตั้งบทแรกถึงบทที่ 7  เปนบทสุดทาย  สมาชิกทานใดจะ 
อภิปราย  หรือเสนอแกไขตามที่ไดเสนอมา  ขอเสนอผานทานประธานสภาฯ    
ขอขอบคุณประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  -  ไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนหนังสือในการอภิปรายรางแผนในบทใดหรือเร่ืองใด 
   -  ในวันนีก้็ขอใหทานสมาชกิไดพจิารณารวมกันทั้งสภาในการพจิารณารางแผนกอน 

ใหความเปนชอบ     เพื่อใหแผนนี้นําไปสูการปฏิบัติไดจริงและเปนรูปธรรมตอไป  
ขอเชิญสมาชิกเสนอการอภิปราย  ขอเชิญ 

นายวิชัย   -  นายวิชัย  ดอกไมหอม สมาชิก อบต.หมูที่ 4  เรื่องปรับปรุงขยายไหลทาง หมูที่ 4  
บานนาปาเปนเรื่องสําคัญ 

นายดิศพงศ  -  นายดิศพงศ  ปานบุตร  สมาชิก อบต.หมูที่  13  สายสามแยกนายประเสริฐ   - 
ถึงบานนางสุภา 

นายสําเริง  -  นายสําเริง สมาชิก อบต.หมูที่ 1  เรื่อง ทอลอดเหลี่ยม  ทอระบายน้ํา  เรียงหิน 
กันกดัเซาะตลิง่   คลอง  เรียงหิน แผนป 53  ใหทําตอจากป 50 

นายประกิจ  -  นายประกิจ  ไทยสยาม  สมาชิก อบต. หมูที่ 11  เหมืองสงน้ําหนองหงส -   
   ตําบลนาโพธิ์  หมูที่ 11  ควรคํานึงเปนการดวน 
นายสมหมาย  -  เหมืองน้ําทกุสายควรขุดลอกทั้งหมด ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ปจจุบันตื้น 

เขินระบายน้ําไมทัน 
นายระพีพจน  - สมาชิก อบต.หมูที่ 6  เรื่องกอสรางถนนลาดยางสายมขุแกวดวน 
นายประสิทธิ ์  -  นายประสิทธิ์   ศรีเทพ สมาชิก อบต. หมูที่ 9  การขุดเจาะบอบาดาลบานทุงเลียบเปน 

โครงการสําคัญตองดําเนินการดวน 
นายสุชาต ิ  -  นายสุชาติ   ภักดีสุวรรณ  สมาชิก อบต. หมูที่ 13  เร่ืองยายเสาไฟฟาและเรื่องน้ํา 

ปจจุบันใชน้ําจากหมูที่ 10  บานเกาะยูงอยู  ถาในอนาคตนาจะตองเจาะเปนของ 
หมูที่ 13 เอง 

นายปรีชา  -  นายปรีชา  ทรงทอง  รองนายก อบต. ในการบริหารจดัการน้ํานาจะมีเครื่องวัด 
คุณภาพน้ํา   ทางประชาชนไดรูคุณภาพน้ําและนําน้ําไปใชประโยชนตอไป 

นายโชคด ี  -  นายโชคดี   เพชรสีทอง  สมาชิก อบต.หมูที่ 1  ควรขุดลอกหวยหนองยิ้ว- 
ถึงคลองวังหีบ   ระยะทาง  170  เมตร   ควรอยูในแผนงานดวนดวย 

นายสุเทพ  -  นายสุเทพ   แกวจิตงาม   สมาชิก อบต. หมูที่ 8  เรื่องขุดลอกคลองไมแตว   
หมูที่ 8  ควรดาํเนินการโดยดวน  เพราะตืน้เขินระบายน้าํไมทัน  น้ําขังทําให 
ชาวบานเดือดรอน   

นายพิมล  -  นายพิมล   พิกุลทอง  สมาชิก อบต. หมูที่ 4  ควรเขาแผนรวมขุดลอกเหมือง 
ทุกสายในเขต อบต.หมูที่ 1- หมูที่ 14 

นายรังสรรค  -  นายรังสรรค   รัตนพันธ   ที่ปรึกษานายก อบต. 
   -  เร่ืองการดําเนินการงานดานเศรษฐกจิชุมชนในการใหการกูยืมหมูบานละหนึ่งแสน 
   บาท ควรติดตามโครงการและดูแลกลุมที่เปนปญหาที่ยังไมไดสงเงินคนืดวย  และ 

ประเมินโครงการแตละโครงการวาไดผลอยางไร 
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-  การสนับสนนุหนวยงานตาง ๆ  ก็ขอยินดกีับทางอบต.ทีใ่หการสนับสนุนหนวยงาน 
ตาง ๆ  เชน  ดานวิทยาลัยเทคนิคที่กระผมเปนกรรมการวทิยาลัย  ช่ืนชม อบต.ที่ใหการ 
สนับสนุนเปนอยางด ี
- เร่ืองปญหาดานสิ่งแวดลอม  คลองหนองเภา  มีผูบุกรุกกอสรางอาคารลวงลํ้าลําน้ํา  
มีน้ํามัน  น้ําเสยีไมผานการบาํบดั  เปนการสรางปญหาใหกับชุมชน  ขอให
ประธานสภาไปดูแลทุกพืน้ที่  จากการถายน้ําเสียลงคลองและน้ํามันที่ใชกับ
อุตสาหกรรมยานยนตตาง ๆ  ในเขตหมูที่ 9 หมูที่ 7  ดวย 

นายก อบต.  -  นายหัตถชัย   เมืองจีน  นายก อบต. ตามที่ที่ปรึกษานายก รองนายก  และสมาชิกสภา 
ทุกทานไดเสนอในรายละเอียดถือวาเปนเรื่องสําคัญที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม 
ความตองการของประชาชนในพื้นที่มากทีสุ่ดเทาที่จะทําได 

ประธานสภาฯ  -   นายศภุโชค   รัตนพันธ  ประธานสภา  สมาชิกทานใดจะเสนอรายละเอียดหรือจะ 
อภิปรายในหวัขอใดในรางแผนพัฒนา 3  ป  2553-2555  ขององคการบริหารสวน 
ตําบลหนองหงสเพิ่มเติม ขอเชิญ 
-  ไมมี - 
-  ในเมื่อสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมไมมี  ตอไปจะเปนการลงมติเห็นชอบรางแผน   
ขอพัก 15  นาที 
-  พัก 15  นาท ี(เวลา 16.16  นาฬิกา) 
-  จะประชุมตอเวลา 16.31 นาฬิกา     พัก

ประธานสภาฯ  -   ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขาหองประชุม    
   -  เลขา ฯ นับองคประชุม  องคประชุมครบ 27  คน (เสียง) 
   -  องคประชุมครบ  ประชุมตอไปได 

-  ตอไปเปนการลงมติเห็นชอบรางแผนพฒันา 3 ป 2553-2555  ขององคการบริหาร 
สวนตําบลหนองหงส  สมาชิกทานใดเหน็ชอบ  โปรดยกมือ 
-  มติที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉนัท  27  เสียง  ญัตติเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
สามป  พ.ศ.2552-2555  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

ประธานสภาฯ  -  ตอไปเปนการประชุมระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่น ๆ  ถามี 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ  ถามี 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใด  ขอเชิญ 
นายก อบต.  -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทาน  ที่ไดเหน็ชอบรางแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2553-2555   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสในวันนี้   ทางผูบริหารจะนําแผนที่ทาน
สมาชิกใหความเห็นชอบไปดําเนินการบริหารตามความตองการที่เสนอไวในแผน
ตอไป 
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-   แจงเรื่องการเบิกเงินเบีย้ยงัชีพผูสูงอายุ 
-  การฝกอบรมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ผูบริหาร  พนักงาน   
พนักงานจาง  ควรใชเวลาชวงไหนอยางไร  จะนําเสนอในที่ประชุมในครั้งตอไป 

นายสมหมาย  -   นายสมหมาย   ปานออน  สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5  เรือ่งขยะจะดําเนนิการอยางไร 
ในสวนทีย่ังไมไดบริการ  หมูที่ 4  หมูที่ 5  และ หมูอ่ืน ๆ  
-   งบประมาณที่ของงานโครงการแจงไปแลวนั้น  ถาอนุมัติจะทําการอยางไรและ
เตรียมความพรอมไวอยางไรในการรับงบประมาณตามนโยบายของรฐัตอไป 

นายเจษฎา  -  สมาชิก อบต. หมูที่ 3  ระบบประปาหมูบานจะเดินระบบไดเมื่อไรอยางไร   
ขอใหดําเนินการใหดวย  ชาวบานเรยีกรองอยู 
-  เร่ืองการพนหมอกควนัปองกันยุงลายชวยดําเนนิการใหดวย 

นายประสิทธิ ์  -  นายประสิทธิ์  ศรีเทพ   สมาชิก อบต.หมูที่ 9  ประปาหมูบานใหบริการไดคร่ึงเดยีว 
ในปจจุบนั  ถามีการจัดการใหบริการที่ดี  สามารถใหบริการไดเต็มรอยแนนอน 

น.ส.ลัดดาวัลย  - น.ส.ลัดดาวลัย   ศรีศักดา   สมาชิก อบต.หมูที่ 12  เร่ืองซอมแซมถนนหมูที่ 12   
ถนนลาดยางเปนหลุมบอ  ดาํเนินการใหดวย 
-  เร่ืองไฟฟาสาธารณะ 

นายเลิศชาย  -  นายเลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก  สมาชิก อบต.หมูที่ 3 เรื่องบุกเบิกถนนตามขอบัญญัติ   
ปงบประมาณ พ.ศ.2552  ใหดําเนินการไดเลย 

นาย อบต.  -  งบประมาณ ประจําป พ.ศ.2552  ทําไปตามแบบจัดซื้อจัดจางของ อบต.  แบบจัดซื้อ 
จัดจางไดประชาสัมพันธไปทุกหมูบานแลว  เร่ืองน้ําประปาประชุมผูใหญบาน สมาชิก  
อบต. ผูนําชุมชน ผูบริหารพนักงานเพื่อดําเนินการทุกหมูบานในอาทิพยหนา 
-  เร่ืองการพนหมอกควนัก็ไดดําเนนิการตามแผน  หมูบานไหนวันทีเ่ทาไหร จะเรง 
ใหผูรับจางอีกครั้งตอไป 
-   เรื่องไฟฟาสาธารณะที่ดําเนินการแลวชํารุด  ทางองคการบริหารสวนตําบลจะได
ดําเนินการจางซอมแซมตอไป 
-   สวนโครงการใหมเมื่องบประมาณ อบต.มีพอจะแจงใหไฟฟาเขามาดําเนินการไป
ตามโครงการแลว 

ประธานสภาฯ  -  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม 
   -  ไมมี - 
 -  เลิกประชุมเวลา  18.30  น. 
 -   ปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552 
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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 
 
                
 
 

 


