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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
สมัยสามัญ ท่ี 1/2551  คร้ังท่ี 2 

วันอังคารที่  24  กุมภาพันธ  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 นายปรีชา  ทรงทอง รองนายก อบต. ปรีชา   ทรงทอง 
2 นายคนึง   รัตนมณ ี รองนายก อบต. คนึง   รัตนมณ ี
3 นายชลิน   รัตนคม เลขานุการนายกฯ ชลิน    รัตนคม 
    
    

 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.10  นาฬิกา 
ประธานสภาฯ -  นับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ครบองคประชุม  

จํานวน  28  คน (เสียง)  และเลขานุการสภา ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  ผูบริหารครบ  4  ทาน 

 -  ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมัยสามัญสมัยที่ 
1/2552  คร้ังที่  2 

 -  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
วาระที่  2  เร่ืองการแปรญัตต ิ ขอเชิญคุณประสิทธิ์   ศรีเทพ  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัติติดังกลาว 
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นายประสิทธิ ์ -  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายประสิทธิ์  ศรีเทพ  

สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9  เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ
ฯ 

 -  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  ตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  เมื่อสมัย
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่  1/2552  เมื่อวันที่  19  กุมภาพนัธ  2552  มีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการ  5  คน  เปนคณะกรรมการแปรญัติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 1. นายประสิทธิ์   ศรีเทพ         ประธานกรรมการ 
 2.  นายอนุชา   ไทยเอื้อ            กรรมการ 
 3. นายประกิจ  ไทยสยาม         กรรมการ 
 4.  นายไสว   ดวงสีทอง           กรรมการ 
 5.  นายสมหมาย  ปานออน      กรรมการ 
 -  ขอกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.2547  วรรค  4  งบประมาณขอ  60  กําหนดให “หามไมให
การแปรญัตตริายจายขึ้นใหมหรือเพิ่มเติมรายจายหรือเปลี่ยนแปลงตาม
ประสงคของจําพวกเงินที่ขออนุมัติจายเงินแตจะไดรับคํารับรองจาก
ผูบริหารทองถ่ิน   หรือคําขอแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญตัิติ 

 -  ในวันที่  20  กุมภาพนัธ  พ.ศ.2552 เวลา  13.30  นาฬิกา  คณะกรรมการ
ไดมาประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติมีของนายกขอเสนอแปรเพียงญัตติ
เดียว  คณะกรรมการไดมาประชุมจํานวน  5  คน ไดพิจารณาเห็นชอบ
ตามคําขอ  การแปรญัตติตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2552   หนา  38  ลําดับที่ 1.3.8  ประเภท  คาตอบแทนคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล   ตั้งไว  73,600.-  บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีคณะกรรมการประจําตําบลหนองหงส  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฎในแผนงานการเกษตร 

 แกไขเปน   คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบล  ตั้งไว  73,600.-  บาท  เพื่อจายเปน
คาตอบแทนของคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
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เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบลหนองหงสในการประชุมการถายทอด
ความรูการติดตามประเมินผล  การจัดเก็บขอมูลการเกษตร ฯลฯ   ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการเกษตร 

  มติคณะกรรมการแปรญัติติเห็นชอบเปนเอกฉันทตามคําเสนอ
แปรญัตติเสนอมา 

 - ตามรางขอบัญญัติฯ  หนา  58  ขอ 2.1.3  เดิม  4  ตูขอแกไขเปน  3  ตู 
ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะเสนออภิปราย 
 -  ไมมี -  
 -  พัก  15 นาท ี เวลา 10.55  นาฬิกา 
ประธานสภาฯ -  นับองคประชุมสมาชิกสภาเขาประชุมครบ   28  คน  เลขานุการสภา

และผูบริหารครบทุกคน 
 -  ตอไปเปนการพิจารณาขั้นตอนของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2552   ในวาระที่  3   ขั้นตอนการลงมติ 
 -  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.2547  หมวด  6  การลงมติขอ 7  การออกเสียงลงคะแนนเพือ่
ลงมติมีสองวิธี  คือ 

 1.  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
 2. การออกเสียงลงคะแนนลบั 
 -  สมาชิกทานใดจะเสนอวิธีการใดขอเชิญ 
นายเจิมศิลป -  กระผมนายเจิมศิลป  แกนไชย  สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7  ขอเสนอการ

ออกเสียงลงคะแนนแบบเปดเผย 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดจะเสนอเพิม่เติม 
 -  ไมม-ี 
 -  สมาชิกทานใดเหน็ชอบการออกเสียงลงคะแนนแบบเปดเผย   

โปรดยกมือ 
 -  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมมีติเปน 

เอกฉันท 
 -  ตอไปเปนการลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2552 
 -  สมาชิกทานใดเหน็ชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โปรดยกมือ 
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 -  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  
อําเภอทุงสง  จังหวดันครศรธีรรมราช 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส สมัย
สามัญประจําป  2552 และสมัยแรกของปถัดไป 

ประธานสภาฯ -  สมัยสามัญสมัยที่  2  ระหวางวนัที่  15  ถึง  30  มิถุนายน  2552 
 -  สมัยสามัญสมัยที่  3  ระหวางวนัที่  1  ถึง  15  สิงหาคม  2552 
 -  สมัยสามัญสมัยที่  4  ระหวางวนัที่  15  ถึง  30  พฤศจิกายน  2552 
 -  สมัยแรกของปถัดไป  ระหวางวันที่ 14 ถึง 28  กุมภาพันธ 2553 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น 
 -  ไมมี - 
 -  ตอไปเปนการลงมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2552 
 -  สมาชิกทานใดเหน็ชอบกําหนดสมัยประชุมตามที่ไดกลาวมาแลวโปรด

ยกมือ 
 -  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  

28  เสียง  ตามเสนอ 
 -  สมัยสามัญสมัยที่  2 ระหวางวนัที่  15-30  มิถุนายน  2552 
 - สมัยสามัญสมัยที่   3 ระหวางวันที่  1-15  สิงหาคม  2552 
 -  สมัยสามัญสมัยที่ 4  ระหวางวนัที่ 15-30 พฤศจิกายน 2552 
 -  สมัยแรกของปถัดไป  ระหวางวันที่ 14-28  กุมภาพนัธ 2553 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติอ่ืน ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาฯ -  สมาชกิทานใดจะเสนอเรื่องอะไรขอเสนอ 
นายสมหมาย -  กราบเรียนประธานสภาฯ  กระผม  นายสมหมาย ปานออน  สมาชิกสภา 

อบต. หมูที่  5  ตําบลหนองหงส  ขอฝากเรื่องไปยังฝายผูบริหาร เร่ืองการ
ดําเนินการที่ทาํการ อบต.แหงใหม  อยากทราบวาดําเนนิการไปถึง
ขั้นตอนไหน   ขอตนเรื่องเพือ่ไปดําเนนิการ  ติดตามโครงการในตนเดอืน
มีนาคมเพื่อไปขอความชวยเหลือใหแลวเสร็จ 
- เร่ืองสํารวจถนนสายหลักทีเ่กินศักยภาพการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลขอใหดูจากแผน อบต. และอําเภอ  จังหวัด  เพื่อ
ของบชวยจากกระทรวงตาง ๆ   
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ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมขอเชิญ 
นายไสว - กระผม นายไสว   ดวงสีทอง  สมาชิกสภา อบต.หมูที่  8 ฝากถามทาน

สภาผานไปยังผูบริหารเรื่องโครงการเศรษฐกิจชุมชน งบมยิาซาวา  
หมูบานละ  100,000.-  บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  แตละหมูบาน ให
ผูบริหารติดตามดูแลโครงการบาง  ชวยดแูลดวย  ใสกระเปาทั้งนั้น   
โครงการที่ทําไมมีประสิทธิภาพ 

 -  ผูบริหารทานจะแตงตั้งคณะทํางานฝายตาง ๆ  ประมาณ 3-5   คน  เชน  
ดูแลผูพิการ  ผูสูงอายุ   ตามที่โครงการตาง ๆ  ทําจะผานอนุกรรมการฝาย
ตาง ๆ  ดูแลเบือ้งตนดวย  เพือ่ความโปรงใส  ตรวจสอบได 

 -  ผูบริหารหางบประมาณหนวยงานตาง ๆ  เขามาพัฒนางานในพืน้ที่แต
ละดานของการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 -  เร่ืองงบการกีฬา  นาจะประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการจัดงาน
เพื่อเตรียมงานใหเขาระบบในการดําเนินการ   ลดปญหาตาง ๆ 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดเสนอเรื่องอะไรขอเชิญ 
นายระพีพจน การจัดระเบียบสังคมเปนอํานาจของผูบริหาร  ปญหาหมูที่  6  มีนายทนุมา

สรางโรงงานอัดกระดาษลัง   นายกสงเจาหนาที่ไปตรวจผูประกอบการ
โรงงานไดและอนาคตโรงงานขยายใหญขึน้เรื่อยๆ  อยูหมูที่ 6  ติดเขต 
อบต.ชะมาย 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติม 
 -  ไมมี - 
นายก อบต. -  กระผม นายหัตถชัย   เมืองจีน  นายก อบต.หนองหงส  เร่ืองโครงการ

ฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารผูชวยผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ินที่ไดรับการเลือกตั้งใหม  ตามกําหนดการจดัฝกอบรมผูบริหาร  
ผูชวยบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินในเขตอําเภอทุงสง   วันที่  25  
กุมภาพนัธ   2552  เวลา  06.30 – 07.00  ลงทะเบียนที่หนาที่วาการอําเภอ
ทุงสง  07.00 น.  รถออกจากหนาทีว่าการอําเภอทุงสงเดนิทางไปตามที่
กําหนดการไว  ตลอด  3  วัน  ระหวางวันที ่ 25-27  กุมภาพันธ  2552   
รองผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราชเปนประธานพิธีเปด   และ
นายอําเภอ  แตงกายชุดกากี  คอพับ 
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 -   เรื่องสํารวจถังเก็บน้ําภาชนะเก็บน้ําตาง ๆ ในชุมชนใหทุกหมูบาน

สํารวจแจงมายังฝายผูบริหาร   เพื่อดําเนินการใหใชงานไดและบรกิาร
ประชาชนในชุมชนไดตลอดไป 

 -   คณะกรรมการสามัญสภาฝายตาง ๆ  จะไดกล่ันกรองงานใหฝายบริหาร
ในฝายตาง ๆ  เห็นควรแตงตัง้คณะกรรมการ  จํานวน  3  คน/ฝาย 

 -   สวนโครงการเศรษฐกิจชมุชนหมูบานละ  100,000.-  บาท  สวนใหญ
แลวดําเนินการไดผลไมดีเทาที่ควร  ประชาชนสวนใหญทําสวนยางพารา
เปนหลัก    ในการดําเนนิชีวติ   คิดวานาจะมีการพัฒนาเรือ่งยางไดดีที่สุด
ทุก ๆ  ดาน 

 -   กีฬาจะจัดในเดือนเมษายน   จะจัดประชุมไมเกิน  15  มีนาคม  เพื่อ
เตรียมความพรอมการจัดงาน   เพื่อใหนักเรียน  นักศกึษา  ผูที่กลับบานจะ
ไดรวมแขงขันกีฬาตอไป 

 -  เร่ืองโรงงานอุตสาหกรรมมีการขออนุญาตถูกตองตามระเบียบหรือไม  
จะไดแจงเจาหนาที่ไปดูตอไป 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีก 
นายเลิศชาย -  กระผม นายเลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก  สมาชิกสภา อบต.หมูที่  3  ปญหา

ความเดือนรอยของประชาชนหมูที่  3     เรือ่งทอระบายน้าํคลองพรุเจ   
ทอระบายน้ําชาํรุดยังไมไดแกไข 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญนายก 
นายก อบต. -  กระผม นายหัตถชัย  เมืองจีน  นายกอบต.หนองหงส ทาง อบต.จะเขา

ดําเนินการแกไขโดยดวนตามที่สมาชิกไดเสนอตอสภาตอไป 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติม 
 -  ไมม-ี 
 -  ปดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  1/2552 
 -  เลิกประชุมสภาฯ  15.30  นาฬิกา 
 

                                                  ผูจดบันทึกรายการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 

ลงชื่อ         นายเชี่ยว  คําแหง 
               (นายเชี่ยว      คําแหง) 

                                                                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
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                                       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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