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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 
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 

 - ไมมี -   
    
    

 
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 
    
    

 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00  นาฬิกา 
ประธานสภาฯ -  เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองคประชุมมีสมาชิกสภาฯ จํานวน  27  คน   

เลขานุการสภาฯ และคณะผูบริหารมาพรอม  จึงขอเปดการประชุมสภา
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2551 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 การจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ  วันที่  5  ธันวาคม  2551 
ปลัด อบต. แจงที่ประชุมทราบตามเอกสารที่แจกใหสมาชิกทราบ  เชิญสมาชิกทุก

ทานไปรวมในพระราชพิธีดังกลาว  เวลา 16.30  น. ใหสมาชิกใสเสื้อสี
เหลือง    กางเกงสีกรมทา 



นายก อบต. ซักซอมความเขาใจในการเดนิเทิดพระเกยีรติ  เชิญสมาชิกทุกทาน เวลา  
16.30  น.  พรอมกันหนาศาลาประชาคม  ถาสมาชิกไมสะดวกกใ็หพรอม
กันที่หนา อบต. 

 1.2  การสํารวจรับคํารองและรับรองเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาต ิ
ปลัด อบต. อบต.ไดรับแจงจากสํานักงานเกษตรอําเภอทุงสง  ตามเอกสารที่แจงให

สมาชิกทราบ  เปนหนาที่โดยตรงของสมาชิก  ขอใหแจงใหประชาชน
ทราบ   ถามีทานใดไดรับผลกระทบดังกลาวใหแจงที่ศนูยถายทอด
เทคโนโลยี  โดยมีคณะกรรมการ 4  ทานเปนผูลงนามตามที่แจงไวใน
เอกสาร 

 1.3  การเลือกตั้งซอมสมาชิก อบต. หมูที่ 12 
ปลัด อบต. มีผูมาสมัครทั้งหมด  6  คน ตามเอกสารที่แจกใหสมาชกิทราบการ

เลือกตั้ง  ขอใหรณรงคใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม 
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2551  คร้ังที่ 1  ลงวันที่  21  

ตุลาคม 2551 
 -  มติเปนเอกฉนัทรับรองรายงานการประชมุ คร้ังที่ 1 ลงวันที่  21  ตุลาคม 

2551 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1  ญัตติการจัดทํางบประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ปลัด อบต. - ปลัดชี้แจงตามเอกสารที่แจกใหสมาชิกทราบ   สืบเนื่องจากวางเวนสภา  

ขอขยายระยะเวลาในการประชุมสภา   ทางไฟฟา   และประปา     เขามา
ดําเนินการจัดทําสาธารณูปโภค   มีความจาํเปนขอขยายระยะเวลาเพื่อ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป    ตามระเบียบ  ปจจุบนัจะตองขอ
อํานาจสภาเพือ่ขออนุมัติขยายระยะเวลาดงักลาว 

นายก อบต. เนื่องจากนายกเพิ่งเขามารับตําแหนงใหม  บางโครงการ อบต. ขอ
บุคลากรและอุปกรณจากหนวยงานตาง  ๆ  จึงขออํานาจสภาเพื่อขออนมุัติ
ขยายระยะเวลาการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอสภา อบต.หนอง
หงสตอไป 

นายไสว -   อยากรูยอดเงินงบประมาณที่จะจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  2552 



ปลัด อบต. ตั้งไวประมาณ  32  ลานเศษ  ยังไมชัดเจนเนือ่งจากบางหมวดอาจจะเพิ่ม
ขึ้นมา   ในสวนงานโครงสรางพื้นฐานจายไดประมาณ  7  ลานกวา ๆ  
งบประมาณจะหนกัไปทางสํานักปลัดเพราะเปนงบภาระผูกพัน 

นายไสว เห็นดวยสําหรับการขยายเวลาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย    
ประจําป 2552   

 แตนาจะเพิ่มงบประมาณในสวนของโครงสรางพื้นฐานอกี 
นายก  อบต. เห็นดวยกับสมาชิก  แตตัดเรื่องรายจายประจําป  เพราะเปนเรื่องสําคัญที่

จะตองจายตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ 3.2  ญัตติโครงการศึกษาผลกระทบคลองวังหีบ   ของกรมชลประทาน 
ปลัด อบต. เนื่องจากหนองหงสมีคลองวังหีบไหลผาน  การศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการคลองวังหีบจะตองทําพรอมกันทกุ 
อบต.  ในพื้นที่อบต.หนองหงสเปนเขตปาไมในการเขาทําประโยชน
จะตองให อบต.อนุมัติเพื่อใหกรมชลประทานเขาไปสํารวจ  อยากให
โครงการนี้เกดิขึ้นเพราะเปนประโยชนตอประชาชน  ในชวงหนาแจง    
จึงนําเขาวาระการประชุมเพือ่ขออนุมัติ  เพือ่สงรายงานการประชุมตอ
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอไป 

ประธานสภาฯ 3.3  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงนิสะสม 
นายก อบต. - จายคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  14  หมูบาน  ยังคางเงนิชําระเปนเงนิ  

50%  เมื่อจัดทํางบแสดงฐานะเงินประจําป  2551  พบวายอดรับจริงนอย
กวายอดจายจริง   ทําใหไมมีเงินเพยีงพอที่จะจายคาขยายเขตไฟฟา
สาธารณะใหกบัการไฟฟาสวนภูมภิาค   เปนโครงการที่หนวยงานของรัฐ
ทํากับหนวยงานของรัฐ    จึงขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  จายเงิน  การรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ.2547    ขอ  56    ตอสภา 
อบต.หนองหงสตอไป 
-  ญัตติจายขาดเงินสะสมปงบประมาณ  2552   คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
1.  ประเภทถนน  ตัง้ไว  359,200.-  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซม
ถนนลาดยางสายทุงนอย-นาเกิด หมูที่ 1  บานทุงนอย  ระยะทาง ยาว 170 
เมตร ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,020 
ตารางเมตร โดยการขุดรื้อช้ันผิวทางและชัน้หินคลุก ขนทิ้งแลวบดอัด
แนน กอสรางชั้นพื้นทางและผิวจราจรใหม เปนแบบลาดยางสามชั้น 



รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองหงสกําหนด พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย 
2.  ประเภทถนน  ตัง้ไว  406,700.-  บาท  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนทั้ง
ตําบลหนองหงส โดยมีรายละเอียดโครงการดังตอไปนี ้
2.1  โครงการปรับปรงุถนน หมูท่ี 3 บานทางขาม ตัง้ไว  98,500.- บาท 
ตามรายละเอียดคือ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานพอตานายจํานง  สิทธิดาํรงค  โดยการ
ใชวัสดหุินคลุกถมหลุมบอ จํานวน 30 ลูกบาศกเมตร แลวเกลี่ยเรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานลําประ-หนองเหรยีง โดยการใช
วัสดุหินคลุกถมหลุมบอ จํานวน 40 ลูกบาศกเมตร แลวเกลี่ยเรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายพรุเจ-ปายเกาะปลิง โดยการใชวัสดุ หินคลุก
ถมหลุมบอ จํานวน 40 ลูกบาศกเมตร แลวเกล่ียเรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายซอยคลองขุด โดยการใชวัสดุหินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 30 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบานนายคลอย  โดยการใชวัสดุ หนิ
คลุกถมหลุมบอ จํานวน 40 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายพรุเจ-คลองโก โดยการใชวสัดุหินคลุกถม
หลามบอ จํานวน 55 ลูกบาศกเมตร แลวเกลี่ยเรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเหรียง-คลองจัง โดยการใชวัสดุหนิ
คลุกถมหลุมบอ จํานวน  60 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
2.2  โครงการปรับปรงุถนนหมูท่ี 5  ตั้งไว  45,700.-  บาท ตามรายละเอียด
คือ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายนาลุม โดยการใชวัสดุหนิคลุกถม หลุมบอ 
จํานวน 65 ลูกบาศกเมตร แลวเกลี่ยเรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายชองกิ่ว โดยการใชวัสดหุนิคลุกถมหลุมบอ 
จํานวน 65  ลูกบาศกเมตร แลวเกลี่ยเรียบ 
2.3  โครงการปรับปรงุถนน หมูท่ี 6 ตั้งไว  31,600.-  บาท ตามรายละเอียด
คือ 
-  โครงการปรับปรงุถนนสายบานนางนิศาชล โดยการใชวัสดุหินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 45 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนางแนบ ไทยเอื้อ  โดยการใชวัสดุหนิ
คลุกถมหลุมบอ จํานวน 45 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 



2.4  โครงการปรับปรงุถนน หมูท่ี 10 ตั้งไว  22,800.-  บาท ตาม
รายละเอียดคือ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวน โดยการใชวัสดุหนิคลุกถมหลุม
บอ จํานวน 65 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
2.5  โครงการปรับปรงุถนน หมูท่ี 12  ตั้งไว  12,900.-  บาท  ตาม
รายละเอียดคือ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนําโชค โดยการใชดินถม จํานวน 45 
ลูกบาศกเมตร แนน(บดอัดแนน) แลวปูทับดวยวัสดหุินคลุก จํานวน 10 
ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
2.6  โครงการปรับปรงุถนน หมูท่ี 13 ตั้งไว  96,700.-  บาท ตาม
รายละเอียดคือ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบานลุงมา โดยการใชวัสดุ หินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 35 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายหนองนูดพัฒนา  โดยการใชวัสดุหินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 80 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายสุชาติ  ภักดีสุวรรณ โดยการใช
วัสดุหินคลุกถมหลุมบอ จํานวน 30 ลูกบาศกเมตร แลวเกลี่ยเรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายเชื่อมตอ ตําบลควนกรด โดยการใชวัสดุหนิ
คลุกถมหลุมบอ จํานวน 35 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายวิชัย  รมเย็น โดยการใชวัสดุหนิ
คลุกถมหลุมบอจํานวน 35 ลูกบาศกเมตร  แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายทุงขึงหนัง โดยการใชวัสดหุินคลุกถมหลมุ
บอ จํานวน 60 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
2.7  โครงการปรับปรงุถนน  หมูท่ี 14 บานยวนไมขาว ตัง้ไว  98,500.-  
บาท ตามรายละเอียดคือ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายคลาย  วงษนอย  โดยการใชวัสดุ
หินคลุกถมหลมุบอ จํานวน 30 ลูกบาศกเมตร  แลวเกลี่ยเรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายปายเกาะปรงิ โดยการใชวัสดุ หินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 55 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายปลอบ-บานนายคลิ้ง โดยการใช
วัสดุหินคลุกถมหลุมบอ จํานวน 55 ลูกบาศกเมตร แลวเกลี่ยเรียบ 



-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายแดง โดยการใชวัสดุ หินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 30 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายยาว ดวยการใชวัสดุหินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 50 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายพรอม-นางนิตย สิทธิดํารงค โดย
การใชวัสดหุนิคลุกถมหลุมบอ จํานวน 30 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
-  โครงการปรับปรุงถนนสายเขาถังประปา โดยการใชวัสดุหินคลุกถม
หลุมบอ จํานวน 30 ลูกบาศกเมตร แลวเกลีย่เรียบ 
3.  ประเภทงานชลประทาน ตั้งไว  195,500.-  บาท  เพื่อจายเปนคาขดุ
ลอกทางระบายน้ําในพื้นที่ตาํบลหนองหงส โดยมีรายละเอียดของ
โครงการดังตอไปนี ้
3.1  โครงการประเภท งานชลประทาน หมูท่ี 6 บานเหนือ ตั้งไว  54,800.-  
บาท  เพื่อขุดลอกทางระบายน้ํา บริเวณหลงัโรงเหล็กถึงสามแยกไดสตาร 
โดยการใชเครื่องจักรกลขดุลอกทางระบายน้ํา ใหไดปากกวางประมาณ 
2.00 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร ยาว 1,830 เมตร พรอมวางทอระบาย
น้ํา คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด     0.60X1.00 เมตร จํานวน  15 ทอน 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองหงส กําหนด 
3.2  โครงการประเภท งานชลประทาน หมูท่ี 8 บานควนไมแดง ตั้งไว  
67,800.-  บาท เพื่อวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก บริเวณหนาโรงเรียน
ปญญานุกูลฯ โดยการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด       0.80X1.00 เมตร 
จํานวน 40 ทอน พรอมบอพกั จํานวน 3 บอ แลวถมดินหลังทอกวาง 2.50 
เมตร ยาว 38 เมตร รายละเอยีดตามแบบที่ อบต.หนองหงส กําหนด 
3.3  โครงการประเภท งานชลประทาน หมูท่ี 12 บานนาใหญ แยกเปน 
-  โครงการขุดลอกทางระบายน้ํา  และกอสรางหินเรียงยาแนว บริเวณขาง
บานนางละออง โดยการใชเครื่องจักรกลขุดลอกทางระบายน้ํา ปากกวาง
ประมาณ 2.00 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร ยาว 85 เมตร พรอมกอสราง
งานหินเรยีงยาแนว ยาว 17 เมตร ความยาวลาดเอียด 1.40 เมตร ทองกวาง 
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองหงส กําหนด ตั้งไว  
25,400.-  บาท 
-  โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณขางลําคลองหนองเภา โดยการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด       1.00X1.00 เมตร จํานวน 12 ทอน 
พรอมถมดินปรับระดับ หลังทอ กวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร แลวปูทับดวย



วัสดุหินคลุก จาํนวน 10 ลูกบาศกเมตร แลวเกล่ียเรียบ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.หนองหงส กําหนด ตั้งไว  33,000.-  บาท 
-  โครงการขุดลอกทางระบายน้ํา พรอมกอสรางหินเรียงยาแนว บริเวณ
ขางโรงประชุมหมูที่ 12 โดยการใชเครื่องจกัรกลขุดลอกทางระบายน้ํา 
ปากกวางประมาณ 2.00 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร ยาว 68 เมตร พรอม
งานหินเรยีงยาแนว ยาว 8 เมตร ความยาวลาดเอียด 1.90 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองหงส กําหนด ตั้งไว  15,500.-  บาท 
4.  ประเภทอาคาร ตัง้ไว  96,900.-  บาท  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร
โรงประชุม หมูที่ 10 บานโนะ โดยการปกูระเบื้องพืน้และผนัง งานตดิตั้ง
ไฟฟาและอุปกรณ รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองหงส กําหนด 
5.  ประเภทงานทาง ตั้งไว  175,900.-  บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมผิว
จราจรถนนลาดยางสายหนองนูด หมูที่ 13 บานหนองนดู โดยการปะซอม
ผิวจราจร จํานวน 65 ตารางเมตร แลวปูทับดวยผิวจราจรชั้นเดียว คิดเปน
พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองหงส 
กําหนด 
บางหมูบานอาจจะไมมีเพราะติดขัดเรื่องการประสานกับหนวยงานตาง ๆ  
เชน  ขยายเขตไฟฟา  อาจจะไมทัน จึงขอใหบรรจุไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําป  2552  ตอไป 

ประธานสภาฯ  3.4  ญัตติ อบต.นาบอนจะดาํเนินโครงการในเขต อบต.หนองหงส 
ปลัด อบต.  -  อบต.นาบอนจะขยายเขตไฟฟาใหกับราษฎร หมูที่ 13  ตําบลนาบอน 
     แตตองผาน อบต.หนองหงส จะตองขออนุมัติสภา อบต.หนองหงส 

 ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537  ในการขออนุญาตเขาดาํเนินการไดใน 
 อบต.หนองหงส  ในหมูที่ 5  ถนนสายควนธง จึงขอเสนอสภา อบต. 
หนองหงสเพือ่พิจารณาตอไป 

นายก อบต.  โครงการนี้เปนประโยชนสําหรับ อบต.หนองหงสดวย  เพราะไมตองใช 
งบประมาณของ อบต.หนองหงส  เปนโครงการที่ดี 

นายไสว   เปนเรื่องที่ดีเหน็ดวยสําหรับโครงการดังกลาว 
ประธานฯ   ตอไปลงมติระเบียบวาระที่  3.4   

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบให อบต. นาบอนขยายเขตไฟฟาใหกับราษฎร 
 หมูท่ี 13 ตําบลนาบอนแตตองผาน อบต. หนองหงส โปรดยกมือ 
-  มติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีมติเห็นชอบ 
เปนเอกฉันท (27 เสียง) 



ประธานฯ  ตอไปลงมติระเบียบวาระที่ 3.3 
   -  สมาชิกทานใดเห็นชอบจายขาดเงินสะสม โปรดยกมือ 
   -  มติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีมติเห็นชอบ 

เปนเอกฉันท (27 เสียง) 
ประธานฯ  ตอไปลงมติระเบียบวาระที่ 3.2 
   -  สมาชิกทานใดเห็นชอบ ญัตติโครงการศกึษาผลกระทบคลองวังหีบ 

 ของกรมชลประทาน โปรดยกมือ 
   -  มติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีมติเห็นชอบ 

เปนเอกฉันท (27 เสียง) 
ประธานฯ  ตอไปลงมติระเบียบวาระที่ 3.1 
   -  สมาชิกทานใดเห็นชอบ ญัตติการขอขยายเวลาจัดทํางบประมาณการ 

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โปรดยกมือ 
   -  มติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีมติเห็นชอบ 

เปนเอกฉันท (27 เสียง)                  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ  (ถามี) 
ปลัด อบต.  เร่ืองเรงดวนตามมติหนังสือที่ นศ 0617/ว 774  จากผูวาราชการจังหวัด 
   นครศรีธรรมราชโดยนายภานุ  อุทัยรัตน  ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย 

และแนวทางปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวดันครศรธีรรมราช  ณ  
หองประชุมใหญโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต (เอส เทค)     วันที่  8   
ธันวาคม  2551  เวลา  10.00 – 12.00  น. ใหสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกนั 

ประธานสภา ฯ ปดประชุมสมัยสามัญ   สมัยที่ 4/2551 
- เลิกประชุมเวลา  16.45  น. 
 

                                                  ผูจดบันทึกรายการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 

ลงชื่อ         นายเชี่ยว  คําแหง 
               (นายเชี่ยว      คําแหง) 

                                                                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
 



                                       ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
    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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3    /2551 
วันอังคาร ที่ 21  ตุลาคม  2551 

เวลา  10.00  น. 
ณ หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

****************** 
ผูมาประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

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. นายวิชัย  ดอกไมหอม ส.อบต. หมูที่ 4 วิชัย  ดอกไมหอม 
9. นายพิมล  พิกลุทอง ส.อบต. หมูที่ 4 พิมล  พิกุลทอง 
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. นายไสว  ดวงสีทอง ส.อบต. หมูที่ 8 ไสว  ดวงสีทอง 
16. นายสุเทพ  แกวจิตงาม ส.อบต. หมูที่ 8 สุเทพ  แกวจิตงาม 
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. นายประกิจ  ไทยสยาม ส.อบต. หมูที่ 11 ประกิจ  ไทยสยาม 
22. นายประยงค  รัตนกระจาง ส.อบต. หมูที่ 11 ประยงค  รัตนกระจาง 
23. น.ส.ลัดดาวัลย  ศรีศักดา ส.อบต. หมูที่ 12 ลัดดาวัลย  ศรีศักดา 



24. นายอํานวย  สมเขียวหวาน ส.อบต. หมูที่ 12 อํานวย  สมเขยีวหวาน 
25. นายสุชาติ  ภกัดีสุวรรณ ส.อบต. หมูที่ 13 สุชาติ  ภักดีสุวรรณ 
26. นายดิศพงศ  ปาลบุตร ส.อบต. หมูที่ 13 ดิศพงศ  ปาลบุตร 
27. นายอุดม  เครือ่ยศ ส.อบต. หมูที่ 14 อุดม  เครือยศ 
28. นางลํายอง  อภัยรัตน ส.อบต. หมูที่ 14 ลํายอง  อภัยรัตน 
29. นายเชีย่ว  คําแหง เลขาสภาฯ เชี่ยว  คําแหง 

 
ผูไมมาประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

    
    
 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายหัตถชยั  เมืองจีน นายกฯ หัตถชัย  เมืองจีน 
2. นายปรีชา  ทรงทอง รองนายก อบต. ปรีชา  ทรงทอง 
3. นายคนึง  รัตนมณ ี รองนายก อบต. คะนึง  รัตนมณ ี
4. นายชลิน  รัตนคม เลขานายก อบต. ชลิน  รัตนคม 
5. นายรังสรรค  รัตนพันธ ที่ปรึกษานายก รังสรรค  รัตนพันธ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองคประชุมมีสมาชิกสภาฯ  จาํนวน  27  คน  เลขานุการ 

สภาฯ และ คณะผูบริหาร มาพรอม จึงขอเปดการประชมุสภาสมัยสามัญ สมัยที่  
3/2551 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 ประธานสภาฯ 1.1  เร่ืองกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกยีรติ วนัที่  27 – 30 ตุลาคม 2551   
ปลัด  สืบเนื่องจากการประชุม 116 วัน จากวนัแมถึงวันพอ ที่สวนอัมพร มีการรับธง 

จังหวดัละ 1 ธง นํามาวิ่งผานทุกอําเภอ ทกุตําบล สําหรับ อบต.หนองหงส เพิ่งจะม ี
การประชุมเมือ่วันพฤหัสบด ี วันที่ 16 ตุลาคม  2551  อบต.รับจากอําเภอนาบอน ที ่
โรงเรียนกฬีา และ อบต.ไปรับที่ปอมตํารวจทางหลวง  ขอเชิญสมาชิกทุกทาน 



เขารวมในพิธีตามรายละเอียดที่สงไปใหสมาชิก ใสเสื้อสีเหลือง – ฟา กางเกงสีเขม 
รองเทาตามสภาพของการวิง่  เวลา  08.30 น. ใหสมาชิกพรอมกันที่โรงเรียนกฬีา  
เปนเรื่องสําคัญจึงขอเชิญสมาชิกพรอมกนัวันที่ 27  ตุลาคม  2551 นี้ เพื่อเปนการ
แสดงความจงรักภักดีและเทดิพระเกียติพระองคทาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการวิ่ง วนัที่  27  ตุลาคม  2551 เชิญเสนอ 
  ไมมี 
ประธานสภาฯ 1.2  รวมกิจกรรมวันปยะมหาราช  วันที่  23  ตุลาคม  2551  สมาชิกไดรับเอกสาร 

ทุกคนแลว ขอเชิญสมาชิกเขารวมพิธีพรอมกัน สมาชิกสงสัยอะไรเชิญถามครับ 
นายไสว  เร่ืองเครื่องแตงกายใหกําหนดใหชัดเจน 
ประธานสภาฯ ตองใสชุดกากแีขนยาวตองไปรวมกิจกรรมนี้ดวย 
ปลัด  ในเรื่องพิธีวนัปยะมหาราชเปนเรื่องสําคัญ เวลาจัดในชวงเชาบางคนตดิภารกจิ  

22 ตุลาคม 2551  เวลา  13.30 น. มีการทําพธีิบวงสรวง สมาชิกทานใดมีเวลาขอ 
เชิญไปรวมได 

ประธานสภาฯ สมาชิกมีขอสงสัยเชิญถามได 
นายไสว  งานวางพวงมาลา ฝายบริหารนาจะตดัชุดไปสักทีมหนึ่ง ฝายบริหารตองชัดเจน 

ตองมีความพรอม ไปเปนหมูคณะเปนหมูเหลา 
นายประสิทธิ ์ เร่ืองเดินเทิดพระเกยีรติ สมาชิกมีเสื้อแขนยาว 7 ทาน นาจะเพยีงพอ 
ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกที่มีเสื้อแขนยาว ไปรวมเทิดพระเกยีรติทุกคน 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมหรือแกไขเชิญครับ 
ประสิทธิ์ แกไขหนา 8 นายเจิมศิลป สมาชิกหมูที่ 7 
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีอะไรแกไขเพิ่มเติมถาไมมีขอมติที่ประชุม 
  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมมีติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองดวน 
  การแถลงนโยบายของนายกอบต. 
นายก   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เคารพ 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดันครศรีธรรมราชไดม ี

หนังสือที่ ลต(นศ.) 0700/ว.2553 ลงวันที่  8  ตุลาคม  2551  รับรองการไดรับการ 
เลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ตามมติคณะกรรมการ การ 
เลือกตั้งครั้งที่ 121/2551 เมื่อวันที่ 30  กนัยายน  2551  ซ่ึงมีมติเปนเอกฉนัทโดย 
วินิจฉยัวาการเลือกตั้งครั้งนี้เปนไปดวยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหดํารงตําแหนง 
นับแตวันเลือกตั้ง คือวันที่  7  กันยายน 2551 นั้น 



   บัดนี้ กระผมนายหัตถชยั  เมืองจีน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง 
หงส ไดกําหนดนโยบายภายใตกฎหมายและเปนไปตามนโยบายที่กระผมไดใหไว
ตอพ่ีนองประชาชนชาวตําบลหนองหงส นโยบายของกระผมไดกําหนดไวตาม
กรอบของกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนไปตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่ใชในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกฉบับ 

  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ที่เคารพ 
  เพื่อใหการบริหารราชการในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

บรรลุถึงภารกิจตามที่ไดใหไวตอพ่ีนองประชาชนชาวหนองหงสและเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ตามมาตราที่ 58/5 กอนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการ
ลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวนันับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

  นโยบายเรงดวน 
  1.  สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมตอองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.1  เขารวมในการทํายุทธศาสตร การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
  1.2  การมีสวนรวมในการประชุมเสนอความคิดเห็นตอขอบังคับ 
  1.3  การเขารวมประชุมในเวทีประชาคม 
  1.4  การรวมเขาชื่อเสนอขอบังคับหรือขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล 
  1.5  การเขารวมฟงการประชมุสภา 
  1.6  การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
  1.7  การเขารวมในกจิกรรมที่จัดโดยองคการบริหารสวนตําบล 
  1.8  การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล  
  1.9  การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล 
  1.10  การเขาชื่อขอใหถอดถอนสมาชิกหรือผูบริหารทองถ่ิน 
  1.11  การเขาชื่อในการใชสิทธิเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเปดเผยขอมูล 
  1.12  การใชสิทธิฟองรองตอศาล/ศาลปกครองที่พบวาผูบริหารมีการดําเนินการขัด
ตอระเบียบ 
  2.  จัดหาพืน้ทีท่ี่ทําการกอสรางองคการบริหารสวนตําบล 
  2.1  จัดหาพืน้ที่ที่ทําการกอสราง อบต.และกําหนดสถานที่กอสราง 



  2.2  สนับสนุนประสานงานของบประมาณในการกอสรางสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลเปนอาคารถาวรเพื่อรองรับการใหบริการประชาชนอยางสะดวก ทั่วถึงและ
รวดเร็ว 
  2.3  จัดสรางอาคารเอนกประสงคเพื่อการรองรับการขยายตัวของกลุมองคการ
ตางๆ เชน ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยสาธารณสุข ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี ศูนยปองกนัภยัฝายพลเรือน ฯลฯ 
  3.  สนับสนุนดูแลสุขภาพและสวัสดิการของผูสูงอายุ เด็ก ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผู
ติดเชื้อเอดส 
  3.1  จัดโครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูติดเชือ้เอดส 
  3.2  จัดซื้อเครื่องอุปกรณทางการแพทยในโครงการตรวจสุขภาพ 
  3.3  จัดอบรมเจาหนาทีใ่นการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูติด
เชื้อเอดส 
  4.  ประสานงานและพัฒนาระบบเครือขายถนนใหทัว่ถึง 
  4.1  ปรับปรุงและขยายถนนสายหลัก 
  4.2  ซอมบํารุงถนนใหใชงานไดตามสภาพ 
  4.3  บุกเบิกถนนสายใหมเพือ่รองรับการขยายตวัของเมือง 
  นโยบายทั่วไป 
  1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1  จัดทําขอบังคับตําบลเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร 
  1.2  สงเสริมสนับสนุนและจดัระบบปญหาการขาดแคลนน้ําและปองกนัน้ําทวม 
  1.2.1  โครงการขุดลอก คู คลอง หวยและเหมืองน้ําสาธารณะ 
  1.3  จัดหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และใชเพื่อการเกษตร 
  1.3.1  ขุดบอน้ําตื้น น้ําลึก สระน้ํา แหลงน้ํา ซอมแซมบํารุงที่เก็บน้ํา 
  1.3.2  โครงการกอสรางและขยายเขตประปาหมูบาน ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 
  1.3.3  สนับสนุนและประสานขอขยายเขตประปาสวนภูมิภาคใหทัว่ถึง 
  1.4  ขยายเขตไฟฟาใหทัว่ถึง 
  1.4.1  ขยายเขตไฟฟาสายหลักใหทัว่ถึงทุกพื้นที ่
  1.4.2  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักอยางทั่วถึง 
  1.4.3  ดูแลซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหใชงานไดดีตลอด 
  2.  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณ ี
  2.1  การศึกษา 



  2.1.1  กอสรางและปรับปรุงศูนยพัฒนาเดก็เล็กใหไดมาตรฐาน 
  2.1.2  สนับสนุนทุนการศกึษา 1 ทุน 1 โรงเรียน 
  2.1.3  สงเสริมและสนับสนนุการศึกษาตลอดชีวิต 
  2.1.4  สงเสริมบุคลากรใหไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
  2.1.5  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชประโยชน
แกชุมชนในทองถ่ินไดด ี
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  3.1  สงเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
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  4.2  โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูยากจน 
  4.3  จัดคลินิกบริการตรวจสขุภาพ 
  4.4  สงเสริมกิจกรรมผูสูงอาย ุ
  4.5  สรางสวัสดิการแกผูดอยโอกาสและผูพิการ 
  4.6  สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของศูนยอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน (อป
พร.) 
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  5.11 ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว ใหสวย’k, 
  6. ดานการบรหิาร การเมือง การปกครอง 
  6.1 เทิดทูลไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
  6.2 รักษาไวซ่ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมขุ 
  6.3 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
  6.4 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลไวในทีเ่ปดเผย 
  6.5 ใชระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
  6.6 จัดประชุมประจําเดือนแบบบูรณาการทุกภาคสวน ทกุกลุมองคกรในชุมชน 
  6.7 สรางการเมืองภาคประชาชนแบบมีสวนรวม 
  6.8 จัดโครงการ อบต.พบประชาชน 
  6.9 จัดใหมีศูนยใหคําปรกึษาดานกฎหมายแกประชาชน 
  6.10 พัฒนาบคุลากร องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและผูนําชุมชน 
  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ทานสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลหนองหงสผูทรงเกียรติ ผูทรงความสามารถ ความซื่อสัตย สุจริต
และความขยันหมั่นเพยีร ปฏิบัติหนาที่ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  ซ่ึง
ไดรับเกยีรติจากประชาชนและไววางใจทานเขามาทําหนาที่เปนฝายนิตบิัญญัติ  
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือ ไดรับคําปรึกษา คําแนะนําหรือ
แสดงความคิดเห็นจากทุกทานและจะนําความคิดเห็นของทุกทานไปพจิารณาอยาง
จริงจังเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตําบลหนองหงส ไว ณ โอกาสนี ้

ประธานสภาฯ สมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมเชิญ 
นายไสว  นโยบายเรงดวนไมนาจะมาก ขอ 1.6 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 

เรานาจะมีคณะทํางานติดตามโครงการ นโยบายทัว่ไปขอ 3.4  ดานการสงเสริม
กลุมอาชีพใหเขมแข็ง ทํามาทุกสมัยไมไดมีการติดตามผลงานเลย บางโครงการไม
บรรลุผล ขอ 4.5 สงเสริมสวัสดิการผูดอยโอกาสเราจะใหคณะกรรมการหมูบาน
พิจารณาไมได นาจะมีมติของผูบริหารออกมาสักอยาง ขอใหฝายบริหารมีความ



เปนธรรม ขอ 5.8 ระบบน้ําเสีย ฝายบริหารมีความจริงใจที่จะไปดูจริง  แถววังกุง
น้ําเสียใชการไมได บานยางหุนดวยตองลงไปดูแล มีความจริงใจในการบริหาร
จัดการ ศูนยผสมเทียมและวคัซีนปองกันสัตวเล้ียงของ อบต. เรานาจะดแูลในสวน
นี้เพิ่มเติมดวย ขอ 6.8 ไปหลอกลวงชาวบาน ถาฝายบริหารลงไปทําประชาคมให
ดําเนินการตามประชาคม 

นายประกิจ นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 1.4.3 ที่ผานมาไฟฟาสาธารณะใชงานไมได อยาก 
ใหฝายบริหารจัดซอมทุกๆ หมูบาน 

นายธงไทย เร่ืองความสะอาดสิ่งแวดลอม 
นายไสว  อบต.นาจะประสานงานกับหนวยราชการในพื้นที ่
นายเลิศชาย ผูสูงอายุ ฝายบริหารนาจะตั้งคณะกรรมการพิจาณาขึ้นมาใหม 
นายประสิทธิ ์ ในการทําขอบญัญัติตางๆ ทําตามแบบ อบต.กําหนดสมาชิกไมทราบเลย นาจะม ี

รายละเอียดใหสมาชิกรับทราบบาง 
นายไสว  นาจะมนีโยบายชัดเจนในการขึ้นทะเบียนสาธารณะตางๆ ใหชัดเจน ปองกันการ
บุกรุก 
นางลํายอง ดานโครงสรางพื้นฐาน 1.3.2 หมู 14 ขอใหสานตอเร่ืองประปาหมูบาน ยังใชงาน 

ไมไดดี มจีุดทีต่องซอมแซมหลายอยาง 
นายสุชาต ิ นโยบายเรงดวนขอ 4.2,4.3 ขอฝากฝายบริหารในการทําขอ 4.3  ใหไปดขูอ 4.2 

 ซอมถนนใหใชงานไดปกต ิ
นายก  เปนเรื่องดีที่สมาชิกไดนําเสนอ แนะนําจะนําไปปฏิบัติใหดีที่สุด 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา 

- ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
นายไสว  ในการทําขอบญัญัติงบประมาณ อยากใหสมาชิกเสนอความตองการตอนายก 

 สําหรับงบประมาณขอใหปลัดชี้แจงเรื่องงบประมาณดวย 
ปลัด  รูปถาย 2” 4 รูป รูปถาย 1” รูป ทั้งฝายบริหารและนิติบัญญัติ ตองนํารูปถายใหใน 

กิจการ อบต.   เร่ืองงบประมาณในป 2552    มารายไดประมาณ  31 ลาน
 คาดการณวาในปงบประมาณ 2553 นาจะมีรายไดเพิ่มประมาณ 36 ลานเนื่องจากม ี

หางสรรพสินคา 
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีเร่ืองอะไรเพิ่มเติม 
  ไมมี 
  ปดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2551  

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
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                   (นายศุภโชค  รัตนพันธุ) 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 

ลงชื่อ         เจิมศิลป  แกนไชย 
                                                                                  (นายเจิมศลิป  แกนไชย) 
                                                                 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 7 
 
         ลงชื่อ        พิมล  พิกุลทอง 
                                                                                  (นายพิมล  พิกุลทอง) 
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ลงชื่อ       ลัดดาวัลย  ศรีศักดา 
                                                                             (นางสาวลัดดาวัลย  ศรีศักดา) 
                                                            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูที่ 12 
 
 


