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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2553 

เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2553 
ณ หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

**************  
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายศภุโชค    รัตนพันธ ประธานสภาฯ ศุภโชค    รัตนพันธ   
2 นายโชคดี   เพชรสีทอง ส.อบต. หมูที่ 1 โชคดี     เพชรสีทอง 
3 นายสําเริง    สุชาติพงศ ส. อบต. หมูที่ 1 สําเริง   สุชาติพงศ 
4 น.ส.สุดารัตน   ไทยสยาม ส.อบต. หมูที่ 2 สุดารัตน   ไทยสยาม 
5 นายเลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก ส.อบต. หมูที่ 3 เลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก 
6 นายเจษฎา   ณ   สุวรรณ ส.อบต. หมูที่ 3 เจษฎา  ณ  สุวรรณ 
7 นายพิมล   พิกลุทอง ส.อบต. หมูที่ 4 พิมล   พิกุลทอง 
8 นายวิชัย   ดอกไมหอม ส.อบต.หมูที่ 4 วิชัย   ดอกไมหอม 
9 นายสมหมาย   ปานออน ส.อบต. หมูที่ 5 สมหมาย   ปานออน 
10 นายอนุชา   ไทยเอื้อ ส. อบต. หมูที่ 6 อนุชา   ไทยเอือ้ 
11 นายเจิมศิลป   แกนไชย ส.อบต.  หมูที่ 7 เจิมศิลป   แกนไชย 
12 นายไสว   ดวงสีทอง ส. อบต.หมูที่ 8 ไสว   ดวงสีทอง 
13 นายธงไทย  กลีบแกว ส.อบต.  หมูที่ 9 ธงไทย   กลีบแกว 
14 นายประสิทธิ์  ศรีเทพ ส.อบต.  หมูที่ 9 ประสิทธิ์   ศรีเทพ 
15 นายประกิจ  ไทยสยาม ส.อบต.หมูที่ 11 ประกิจ   ไทยสยาม 
16 น.ส.ลัดดาวัลย   ศรีศักดา ส.อบต.หมูที่ 12 ลัดดาวัลย   ศรีศักดา 
17 นายกิตติพงศ   พรหมศร ส.อบต.หมูที่ 12 กิตติพงศ     พรหมศร 
18 นายสุชาติ   ภกัดีสุวรรณ ส.อบต.หมูที่ 13 สุชาติ   ภักดีสุวรรณ 
19 นายอุดม   เครอืยศ ส.อบต.หมูที่ 14 อุดม   เครือยศ 
20 นายเชีย่ว   คําแหง เลขาสภาฯ เชี่ยว   คําแหง 
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ผูไมมาประชมุ 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นางลํายอง  อภัยวงศ ส.อบต.หมูที่ 14 ลา 
2 นายระพีพจน    นงคนวล รองประธานสภาฯ ไปราชการ 
3 นายสมชาย  นาคสีทอง ส.อบต.หมูที่ 5 ไปราชการ 
4 นายสายนัต   พรหมศร ส.อบต.  หมูที่ 7 ไปราชการ 

5 นายสุเทพ   แกวจิตงาม ส.อบต.หมูที่ 8 ไปราชการ 

6 นายอํานวย  ดอกไมหอม ส.อบต.หมูที่ 10 ไปราชการ 

7 นายวิชัย   รัตนคช ส.อบต.หมูที่ 10 ไปราชการ 

8 นายประยงค   รัตนกระจาง ส.อบต.หมูที่ 11 ไปราชการ 

9 นายดิศพงศ   ปาลบุตร ส.อบต.หมูที่ 13 ไปราชการ 

    
 
ผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายหัตถชยั   เมืองจีน นายก อบต. หัตถชัย   เมืองจีน 
2 นายชลิน    รัตนคม เลขานายก อบต. ชลิน   รัตนคม 
    

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00  นาฬิกา 
ประธานสภาฯ -  นายศภุโชค   รัตนพันธ  ประธานสภาใหเลขานุการสภาฯ  นับองคประชุม  นับ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มาครบองคประชุมจํานวน 19 คน 
(เสียง)  ไมมา  9  คน  ไปราชการจังหวัดเชยีงใหม จํานวน 8 คน  ลา 1 คน  (นางลํายอง  
อภัยรัตน  สมาชิก อบต. หมูที่ 14  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการและ
ผูบริหารมา 2 คน  ถือวาครบองคประชุมสภาฯ 

 -   ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
หรือสมัยแรก/2553  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  เร่ืองเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส สมัยสามัญสมัยที่ 1 หรือสมัยแรก/
2553 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -  ไมมี – 
 
 



 3

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  สมัยสามัญสมัยที่ 4/2552  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2552  เวลา 13.00 นาฬิกา     
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
- ไมมี - 
- ตอไปลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2552  

โปรดยกมือ 
-   มติที่ประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  เห็นชอบเปนเอกฉันทร  
    19  เสียง (คน)  รับรองรายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2552 

ระเบียบวาระที่ 3  3. เร่ืองแจงเพือ่ทราบ 
3.1 งบการเงิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552 

ประธานสภาฯ  -  ตามระเบยีบวาระที่ 3.1  กไ็ดแจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบตามสมัยประชุมสมัย 
สามัญสมัยที่ 4/2552  ไปแลวคร้ังหนึ่ง  ซ่ึงเรามีปญหาสถานะการเงนิการคลัง 
พอสมควร ในป 2552 
3.2  เรื่องสรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2552  
-  ไดสงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม    
- ขอเชิญนายกชีแ้จง 

นายก อบต.  -  นายหัตถชัย   เมืองจีน  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองหงส  การติดตาม 
ประเมินผลโครงการเปนหนาที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินและเพือ่ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวดที่ 6 ขอ 28   
องคการบริหารสวนตําบล 
- องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ  
ดังกลาวขางตน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสกําหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อให 
 
 



 4

 
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินภายในเดือนธันวาคมของทุกป  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบตอไป  มีทั้งหมด  14  หนา  ทุกทานคงไดศึกษาทําความเขาใจทั้ง
หมดแลวทั้ง  14  หนา 

ประธานสภาฯ  -  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญ 
นายวิชัย   -  นายวิชัย   ดอกไมหอม  สมาชิก อบต.หมูที่ 4  เรื่องโครงการตัดหญาสองขางถนน   

หมูที่ 4,8,11  ทําไมโครงการตัดหญาอบต.ตองไปทําดวยนาจะใหหมูบานเปน 
ผูดําเนินการ 

นายประสิทธิ ์  -  นายประสิทธิ์   ศรีเทพ  สมาชิก อบต. หมูที่ 9  ผมเห็นดวยกับคุณวิชัย   ดอกไมหอม  
 เพราะในอนาคตทั้ง  14  หมูบาน อบต.ตองไปตัดหญาสองขางถนนใหทั้งหมด 
แนนอน  การที่ประชาชนมาพัฒนารวมกนัคงจะไมมเีราตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้นใน 
เร่ืองนี้ 

นายสุชาต ิ  -  นายสุชาติ  ภักดีสุวรรณ  สมาชิก อบต.หมูที่ 13  โครงการบางโครงการอยูหลาย ๆ  
ยุทธศาสตร นาจะแยกใหชัดวาอยูยุทธศาสตรใดและเรื่องการซอมแซมถนนพัง 
ทรัพยสินของอบต.ใหคํานึงถึงอบต.ใชงานอยางมั่นคงถาวร  คุมคา  ในการใช 
งบประมาณและควรแจงสมาชิกพื้นที่ดําเนนิการดวย 

นายประกิจ  -  นายประกิจ   ไทยสยาม  สมาชิก อบต.หมูที่ 11  เร่ืองโครงการตัดหญาสองขางถนน  
หมูที่ 4,8,11  โครงการเปนผูรับจางชวยช้ีแจงดวย 

นายเลิศชาย  -  นายเลิศชาย   เกิดเมืองเล็ก  สมาชิก อบต.หมูที่ 3  ผมเหน็ดวยกับสมาชิกอภิปราย 
มาแลว  สวนหมูที่ 3 ก็ใหอบต.เขาไปตัดหญาใหดวยในปงบประมาณนี ้

นายไสว   -  นายไสว   ดวงสีทอง  สมาชิก อบต.หมูที ่8  จากรายงานผลการดําเนนิงานจะเหน็ได 
วางบประมาณที่จัดสรรลงหมูที่ 8  นั้นนอยมากซึ่งหมูที่ 8  หมูบานใหญ  ประชากร 
มาก  ปญหามาก  ผมเองไดรับเรื่องรองเรียนจากชุมชนมากมาย ขอใหทางฝายดูแล 
งบประมาณชวยจดัสรรงบประมาณมาแกไขปญหาตาง ๆ  ใหเหมือนหมูบานอื่นดวย 

นายเจษฎา  -  นายเจษฎา  ณ  สุวรรณ  สมาชิก อบต.หมูที่ 3  โครงการวางทอระบายน้ําของหมูที่ 3   
พรุเจ  ดูงบประมาณมากพอสมควร   ทําอะไรไปบาง 

นายธงไทย  - นายธงไทย   กลีบแกว  สมาชิก อบต.หมูที่ 9  โครงการซอมแซมถนนควรซอมแซม 
ใหทัว่ทั้งเขต อบต.ดวย  เพราะชาวบานเดอืดรอน  เพราะตอไปนีก้็เริ่มเขาชวงหนาฝน 
อีกควรดําเนินการในชวงฤดแูลงนี ้

นายก อบต.    -  นายหัตถชัย   เมืองจีน  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองหงส   เร่ืองโครงการ 
ตัดหญาสองขางถนนนั้น   ผมไดดําเนินการตามภาระหนาที่ตามขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจาย  พ.ศ.2552  มีทางหมูบานรองขอมาใหอบต.ไปตดัหญาสองขางทาง  เนื่องจาก 
หญาขนหนอนปกคลุมทาง  รถวิ่งผานไปมาลําบาก ผมก็ไปดําเนินการตามคํารองแลว 
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- สวนการทํางานในโครงการตาง ๆ ก็ทําไปตามมาตรฐานงานของโยธา  เร่ืองความ 
มั่นคงในการกอสราง สวนเรื่องอื่น ๆ  ก็ตั้งมาตรฐานและความพึงพอใจของประชาชน
และถูกตองตามระเบียบ  ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของเปนหลักอยูแลว 
- การซอมแซมถนนตองใหสวนโยธาดําเนนิการสํารวจเพื่อดําเนินการซอมแซมกัน

ตอไป 
- โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 3  พรุเจ  เนื่องจากน้ําหลากกัดเซาะ ทอชํารุด ทํา

ใหประชาชนสัญจรไปมาไมไดตองเปลี่ยนทอใหญสองแถว  และเรียงหินยาแนว
งบเลยมากตามโครงการแจง 

ระเบียบวาระที่ 4 .1 เร่ืองการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองหงสและ 
ปาควนกรด  ของศาลปกครองนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ  -  จากการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2552  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2552  เวลา   
13.00 นาฬิกา  ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ไดแตงตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบปาไวดังนี้   
1.  นายไสว           ดวงสีทอง 
2.  นายประสทิธิ์    ศรีเทพ 
3.  นายวิชัย             ดอกไมหอม 
4.  นายสุชาติ           ภักดีสุวรรณ 
5.  นายเจิมศิลป        แกนไชย 
6.  นายสายณัต          พรหมศร 
7.  นายสุเทพ             แกวจิตงาม 
เปนคณะกรรมการลงไปตรวจสภาพ  ศึกษาผลกระทบการขอใชพื้นที่เพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมสภาฯ 
- จากบันทกึของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพื้นที่ปาหนองหงส -  ปาควนกรด   
ลงวันที่  25  กมุภาพันธ  2553  เวลา 15.00 นาฬิกา  คณะกรรมการไดตรวจสอบ 
จํานวน 5  คน  และไปราชการ  จํานวน 2 คน ดังนี ้
1. นายวชัิย   ดอกไมหอม  สมาชิก อบต.หมูที่ 4   ประธานคณะกรรมการ 
2.  นายไสว   ดวงสีทอง     สมาชิก อบต.หมูที่ 8    กรรมการ 
3.  นายสุชาติ  ภักดีสุวรรณ  สมาชิก อบต.หมูที่ 13  กรรมการ 
4.  นายเจิมศิลป   แกนไชย   สมาชิก อบต.หมูที่ 7    กรรมการ 
5.  นายประสทิธิ์    ศรีเทพ    สมาชิก อบต.หมูที่ 9     กรรมการ/เลขานุการฯ 
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ไปราชการจังหวัดเชียงใหม  จํานวน  2  คน 
1. นายสายณัต   พรหมศร      สมาชิก อบต.หมูที่ 7 
2. นายสุเทพ       แกวจิตงาม  สมาชิก อบต.หมูที่ 8 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการชี้แจงญัตติดังกลาว 
นายวิชัย   -  นายวิชัย   ดอกไมหอม  สมาชิก อบต.หมูที่ 4  คณะกรรมการสภาฯ  มาตรวจ 

สภาพปา  จํานวน 5 คน  ไดแตงตั้งผมเปนประธานคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตรวจ 
สภาพปาหนองหงส 
-  ปาควนกรดการขอใชของศาลปกครองเพิ่มเติม  ตามหนังสือสํานักงานศาลปกครอง 
นครศรีธรรมราช ที่ศป.008/136  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2552  และที่ ศป.0021/3981  
ลงวันที่  22  กนัยายน  2552   
-  ตามที่สํานักงานศาลปกครองมีความจําเปนที่จะตองใชพื้นที่เพิ่มเติมสําหรับปรับปรุง 
ภูมิทัศนบริเวณอาคารศาลปกครองนครศรีธรรมราชและเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที ่
ปาสงวนโดยไมถูกตอง รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยอาคาร 
ศาลปกครอง 
-  คณะกรรมการทั้ง 5  คนไดลงมติ   เห็นชอบใหใชพืน้ทีไ่ดเนื่องจาก ไมไดม ี
ผลกระทบตอชุมชนหรือประชาชนแตอยางใด  จึงขอเรียนตอประธานสภาตามรายงาน 
บันทึกของคณะกรรมการ  ลงวันที่ 25  กุมภาพันธ  2553 

นายประสิทธิ ์  -  นายประสิทธิ์   ศรีเทพ  สมาชิก อบต.หมูที่ 9  ผมลงไปดูสถานที่แลวเหน็ควรใหศาล 
ปกครองใชเพือ่เปนประโยชนตอหนวยราชการและประเทศชาติตอไป  เพราะไมม ี
ผลกระทบแตอยางใด 

นายสุชาต ิ  -  นายสุชาติ    ภักดีสุวรรณ   สมาชิก อบต.หมูที่ 13  เขตทางทิศตะวนัตกนาจะ 
กําหนดใหชัดเจน 

ประธานสภาฯ  -  สมาชิกทานใดจะเสนออภปิรายเพิ่มเติม 
   -  ไมมี - 
   -  ตอไปเปนการลงมติ 
   -  สมาชิกทานใดเหน็ชอบการขอใชพื้นที่ปาหนองหงส-ปาควนกรด  ของศาลปกครอง 

นครศรีธรรมราชเพิ่มเติม  เนือ้ที่ประมาณ  3  ไร โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  -  มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  มีมติเห็นชอบ 18 เสียง  (คน)    

ใหใชพื้นที่ปาหนองหงส-ปาควนกรด  เพิ่มเติมจํานวน  3  ไร  ของศาลปกครอง 
นครศรีธรรมราช 
-  งดออกเสียง  1  เสียง (คน)  นายเจษฎา  ณ  สุวรรณ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 เร่ืองการกําหนดจํานวนสมยัประชุมสามญัประจําปตามขอ 21  ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
ประธานสภาฯ  -   ขอเชิญสมาชิกเสนอกําหนดจํานวนสมยัประชุม 
นายไสว   -  นายไสว   ดวงสีทอง  สมาชิก อบต.หมูที ่8   กําหนดปละ  4  สมัยเทาเดิม 
ประธานสภาฯ  -   สมัยแรกนี้เราไดถูกกําหนดจากการประชุมของป พ.ศ.2552 

- สมัยสามัญสมัยที่ 2  ระหวางวันที่ 15-29  มิถุนายน 2553 
- สมัยสามัญสมัยที่ 3  ระหวางวันที่  1-15  สิงหาคม  2553 
- สมัยสามัญสมัยที่ 4  ระหวางวันที่  15-29  พฤศจิกายน 2553 
- สมัยแรกของปถัดไป  ระหวางวนัที่ 14-28  กุมภาพนัธ 2554 
- สมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น 
- ไมมี  
- ตอไปขอเสียงลงมติ 
- สมาชิกทานใดมีมติเหน็ชอบการกําหนดจาํนวนสมยัประชุมสามัญ ประจําปตาม

ขอ 21  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547  ตามเสนอมานั้นโปรดยกมือ 

- มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมมีติเห็นชอบเปนเอกฉันท  
จํานวน  19  เสียง  การกําหนดจํานวนสมยัประชุมสามญัประจําป ตามที่เสนอ
มาแลวนัน้ 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติอ่ืน ๆ (ถามี) 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกทานใดเสนอเรื่องใดขอเชิญเสนอ 
นางสาวลัดดาวัลย -  นางสาวลัดดาวัลย   ศรีศักดา  สมาชิก อบต.หมูที่ 12  โครงการไฟฟาสองทางของ 

หมูที่ 12  เห็นควรนําเงินสะสมมาดําเนินตามโครงการที่ทําขอบัญญัติงบประมาณ 
ประจําป พ.ศ.2552  ขอใหดาํเนินการดวนดวยทางประชาชนหมูที่ 12  ไดถามถึง 
บอยครั้ง  เพราะปที่ผานมาไมไดรับงบประมาณอะไรเลย 

นายประสิทธิ ์  -  นายประสิทธิ์   ศรีเทพ  สมาชิก อบต.หมูที่ 9  เรื่องปญหากิจการสภาฯ  สภาฯของเรา 
มีแตหองประชุม  ปจจุบันหองประชุมก็ทําเปนหองทํางานของเจาหนาที่ไปหลายโตะ 
แลว  เร่ืองนี้คงไดรับการแกไขโดยดวน   สมาชิกสภาอบต.ก็ไมมีที่จะนั่ง  ปรึกษาหารือ 
ไปนั่งบานประธานสภาฯ  และที่ทําการของประธานสภา, รองประธานสภาฯ  และฝาย 
กิจการสภาไมมีอะไรเลย  ผมเห็นควรดําเนินการสักทีโดยใชโรงรถ ที่เก็บของดานหลัง 
ปรับปรุงเล็กนอยก็ใชไดแลว  ใครผานไปมานาละอายชาวบานเขา  ฝากฝายบริหาร 
ชวยดาํเนินการโดยดวน 
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นายวิชัย  -  นายวิชัย   ดอกไมหอม   สมาชิก อบต.หมูที่ 4  ผมเห็นดวยในการดําเนินการ 

โครงการตามที่สมาชิกสภา อบต. นายประสิทธิ์   ไดเสนอ   เพราะตอนนี้คับแคบ 
จริง ๆ  สมาชิกเราไมมีที่หรือหองประชุมปรึกษาหารือกนัเลย 

ประธานสภาฯ  -  เรียนฝายบริหารกิจการสภาฯ  ขอใชพื้นที่โรงเก็บรถหองเก็บของดานหลังเปนที่ทาํ 
การกอนที่จะไดสรางที่ทําการใหม  ใชงบประมาณไมมาก 

นายไสว   -   นายไสว   ดวงสีทอง  สมาชิก อบต.หมูที ่8  การจายขาดเงินสะสมมาดําเนินการครบ 
ทุกโครงการคงลําบาก 
- โครงการซอมแซมถนนลาดยางใหทัว่ทั้งอบต.  อบต.ซ้ือของมาคอยใหชาวบาน 
ซอมแซมกันเอง 
- ชวยปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบานคลองขุดใหเปนสนามกีฬาชมุชน 
- จัดการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการเศรษฐกิจชุมชนประเมินโครงการตาง ๆ  

ทําใหจริงนาจะดีกวานํามาฟองรองเปนคดคีวามตอไป 
- นาจะมกีารประชุมนอกรอบของฝายสภาฯ 
- ขอใหฝายบรหิารของบประมาณจากหนวยงานอื่นมาดําเนินงานในเขตอบต.ตอไป 

นายพิมล  เครื่องพนหมอกควัน  ควรดําเนินการโดยดวน  เพราะปนีม้ีแนวโนมการระบาดของ 
ไขเลือดออกรุนแรงแน ๆ 

นายสุชาต ิ  -  นายสุชาติ  ภักดีสุวรรณ   สมาชิก อบต.หมูที่ 13  การไปศึกษาดูงานสมาชิกมีความ 
เทาเทียมกนัไมได  ผูบริหารเลือกพวงพองกันเองไปกันเอง  ขอใหสิทธิหนาที่ความเทา 
เทียมกนัของสมาชิกดวย  ประชาสัมพันธโครงการใหทั่วถึง  มิใชบางคนรู  บางคนไมรู 

นายพิมล  -  นายพิมล  พิกุลทอง  สมาชิก อบต.หมูที่ 4  ที่ทําการอบต.ควรใชโรงเรียนบานนาปา   
ปจจุบันเปนโรงเรียนเลิกใชไปแลวไมควรไปเชาที่เห็นวาไมเหมาะสม 
- ของขวัญผูสูงอายุไมควรเปนผาถุงอีก มีมากมายแลว 

นายเจษฎา  -  นายเจษฎา   ณ  สุวรรณ  สมาชิก อบต.หมูที่ 3  อยากทราบเปดซองสอบราคา 
โครงการบุกเบิกถนนบานนายวิโรจน-ถึงบานลําประ   เปดซองประชาคมไมไดเขารวม 
เปนกรรมการชวยช้ีแจงดวย 
- เปดซองไมตรงเวลาหรือไมอยางไร 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญสมาชิกเสนอเรื่องใดขอเชิญ 
   -  ไมม ี
นายก อบต.  -  เครื่องพนหมอกควันดําเนนิการประกาศสอบราคาอยูในขณะนี ้
   -  การของบประมาณหนวยงานอื่น ได 3 โครงการ 
   1.  โครงการปูแฮสฟสติกคอนกรีตสายแฮบปอินท- นาเกิด หมูที่ 1-หมูที่ 5 
   2.  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังพัฒนาชุมชน 
   3.  โครงการขุดลอกหนองสระ หมูที่ 11 
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- เร่ืองที่ทํากิจการสภาฯ  และอบต.คับแคบนาจะไปเชาที่ 2 ป คงไดประโยชน

มากกวา 
- การเดินทางไปราชการสมาชิกและผูบริหารไดแจงใหทกุคบทราบแลว  แตไม

ทั่วถึงขออภัยดวย 
- การซอมแซมสนามกีฬา  ใหสวนโยธาไปดูรายละเอยีดในการทําโครงการตอไป 
- การจายขาดเงนิสะสมดูปญหาความจําเปนและจะดําเนนิการในเร็ว ๆ นี้ 

ประธานสภาฯ  -  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม 
- ไมมี 
- ปดการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  สมัยสามัญสมัยแรก/

2553 
- เลิกประชุม เวลา 12.45  นาฬิกา 
 

 

ผูจดบันทึกรายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 

ลงชื่อ         นายเชี่ยว  คําแหง 
               (นายเชี่ยว      คําแหง) 

                                                                    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

             ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
 
    ลงชื่อ          ศุภโชค    รัตนพันธุ 

  (นายศภุโชค  รัตนพันธ) 
         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
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                                      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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