การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
…………………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1. นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
2. นายสมพร ธรรมนิยม
3. นายธนชัย นิจอาคม
4. นายจารึก อินทร์พรหม
5. นางอารีพร ภิรมย์
6. นายไพรัช ช่วยแก้ว
7. นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
8. นายสราวุธ เพชรไชย
9. นายพิทยา ทวิชสังข์
10. นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์
ผู้ไม่มาประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

เฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
สมพร ธรรมนิยม
ธนชัย นิจอาคม
จารึก อินทร์พรหม
อารีพร ภิรมย์
ไพรัช ช่วยแก้ว
สุรศักดิ์ ชนะแก้ว
สราวุธ เพชรไชย
พิทยา ทวิชสังข์
ทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศักดิ์ชาย ไชยชานิ
2. นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ
3. นายทรงวุฒิ ช่อผูก
4. นายสุริยา ถึงเจริญ
5. นางยุพา หนูรัก

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หัวหน้าสานักปลัด

ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ

ศักดิ์ชาย ไชยชานิ
กฤษณพงษ์ สังข์เทพ
ทรงวุฒิ ช่อผูก
สุริยา ถึงเจริญ
ยุพา หนูรัก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการอนุญาตให้เปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2/2559
-นายอาเภอพุนพิน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรสมัยวิสามัญสมัย
ที่ 2 ประจาปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน
1.2 เรื่องโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปี 2559
-ขอให้ทุกคนร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
น้ารอบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น .

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
- ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นอย่างอื่นหรือไม่
- ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความเป็นอย่างอื่น
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายก อบต.

เรื่องพิจารณา
3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ฉบับที่ 2
-ชี้แจงต่อที่ประชุมเนื่องจากมีโครงการบางโครงการที่จาเป็นจะต้องดาเนินการ แต่ไม่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี จึงมีความจาเป็นจะต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โครงการที่เพิ่มเติม ทั้งหมด จานวน 22 โครงการ งบประมาณ 10,991,600 บาท
ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับ การขยายตัวของเมืองในอนาคต จานวน 11 โครงการ
งบประมาณ 5,470,000 บาท
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย อบจ. หมู่ 1 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 106,000
บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านตาเหนิม(บ่อโฉลกฟาร์ม) หมู่ 1 ตาบลหนองไทร
งบประมาณ 40,000 บาท
3.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 3 (จุดที่ 1) หมู่ 3 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
80,000 บาท

-24.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 3 (จุดที่ 2) หมู่ 3 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
56,000 บาท
5.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้าแยก - บ้านนายหัน หมู่ 3 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
42,000 บาท
6.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม - ท่าผาก (ตรงข้ามบ้านนายประสาน ไชยชานิ)หมู่ 3
ตาบลหนองไทร งบประมาณ 22,000 บาท
7.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเกาะสะเดา (จุดที่ 1) หมู่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
36,000 บาท
8.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเกาะสะเดา (จุดที่ 2) หมู่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
128,000 บาท
9.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านกลาง หมู่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 42,000
บาท
10.ซ่อมแซมถนนอ่างทอง 4 – ถนนอ่างทอง 2 หมูท่ ี่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
3,848,000 บาท
11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย1 (ตอนที่ 2) งบประมาณ 1,070,000 บาท
แนวทางที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้าและขยายเขตระบบประปา จานวน 9 โครงการ
งบประมาณ 5,108,600 บาท
1. วางท่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
47,000 บาท
2. ขยายเขตประปา ถนนบ้านยางงาม – บ้านหนองยาง (4254) หมู่ที่ 3 งบประมาณ
1,620,000 บาท
3. ขยายเขตประปาซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 243,000 บาท
4. ขยายเขตประปาซอยตัน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 963,000 บาท
5. ขยายเขตประปาถนนอ่างทอง 5 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 664,200 บาท
6. ขยายเขตประปาซอยพิทักษ์เจริญ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 526,500 บาท
7. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ป่าเว - ท่าโรงช้าง หมู่ที่
3 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 121,500 บาท
8. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายแยก 41 ถึงบ้านนางผิว หมูท่ ี่ 3 ตาบล
หนองไทร งบประมาณ 550,800 บาท
9. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายแยกเอเชีย 41 ถึง ถนน บ.ยางงาม – บ.ท่า
ผาก หมู่ที่ 3 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 372,600 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บาบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
ให้กลับสู่สภาพปกติ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 413,000 บาท
1.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายอ่างทอง 5 หมู่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
334,000 บาท
2.วางท่อระบายน้าวังหลวง หมู่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 79,000บาท
/โครงการที่เปลี่ยนแปลง...

-3โครงการที่เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด จานวน 16 โครงการ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับ การขยายตัวของเมืองในอนาคต
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 200,000 บาท เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้านเหนือ - ดอนหว่าน หมู่ 1 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 251,000บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนองไทร 1 งบประมาณ 50,000 บาท เปลี่ยนเป็น
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนองไทร 1 หมู่ 1 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
198,000 บาท
3.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 250,000 บาท เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบ้านนายกุมภา ประสานทอง 43/3 หมู่ 3 ตาบลหนองไทร งบประมาณ
30,000 บาท
4.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 250,000 บาท เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนยางงาม 1 หมู่ 3 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 50,000 บาท
แนวทางที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้าและขยายเขตระบบประปา
1. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายนาทราย - ท่าพลา หมู่ที่ 2 งบประมาณ 500,000
บาท เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนาทราย - บ้านท่าพลา หมู่ที่ 2
งบประมาณ 891,000 บาท
2. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายนาทราย 3 หมูท่ ี่ 2 งบประมาณ 600,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตประปาซอยนาทราย 3 หมู่ที่ 2
งบประมาณ 530,000 บาท ปีงบประมาณ 2559
3. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายยางงาม 4 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 150,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561 เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตประปาถนนยางงาม 4 หมู่ที่ 3
งบประมาณ 607,500 บาท ปีงบประมาณ 2559
4. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนหนองไทร - ตลิ่งชัน ถึงหนองขอน หมู่ที่ 1 งบประมาณ
300,000 บาท ปีงบประมาณ 2561 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น 283,500 บาท
ปีงบประมาณ 2559
5. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายนาภากร หมู่ ที่ 1 งบประมาณ 350,000 บาท
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น 421,200 บาท
6. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 – 5 ถึงบ้านนายวิสุทธิ์ งบประมาณ 600,000
บาท เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 – 5 ถึงบ้านนายสุรสิทธิ์
งบประมาณ 437,400 บาท
/7. ขยายเขตระบบประปา....
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ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
หัวหน้าสานักปลัด

7. ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนนาทราย 2 หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,200,000 บาท
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น 2,430,000 บาท
8. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายยางงาม 2 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น 121,500 บาท ปีงบประมาณ 2559
9. ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสายหนองไทร - ดอนเลียบ งบประมาณ 800,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคถนนสาย
หนองไทร - ดอนเลียบ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 526,500 บาท ปีงบประมาณ
2559
10. ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสายอ่างทอง 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 800,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคถนนสาย
อ่างทอง 1 หมูท่ ี่ 5 ตาบลหนองไทร งบประมาณ 1,190,000 บาท ปีงบประมาณ 2559
11. ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายทุ่งคา - ยางงาม งบประมาณ 1,500,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสาย
บ.ยางงาม - บ.ทุ่งคา หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,418,310 บาท ปีงบประมาณ 2559
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
1.ตกแต่งเรือพนมพระและรถพนมพระ งบประมาณ 50,000 บาท เปลี่ยนเป็นโครงการ
จัดสร้างและตกแต่งรถพนมพระงบประมาณ 250,000 บาท
-ขอมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ฉบับที่ 2
-มีมติเห็นชอบ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
-ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร มีความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ซึ่ง
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้
1.โอนงบประมาณ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร โดยจัดซื้อปั๊มน้าหอยโข่ง ขนาด 2 แรง ท่อ 2 นิ้ว
งบประมาณ 4,590 บาท
2.โอนงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน โดยทาการจัดซื้อเครื่องโทรสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
-ความเร็วแฟ็กซ์ : 33.6 Kbps – 2.4 Kpbs พร้อมด้วยเส้นทางเลือกอัตโนมัติ
-หน่วยความจาเอกสาร : 3.5 mb รับเอกสารกรณีกระดาษหมดประมาณ 110 หน้า
หน่วยความจาในการรับส่งเอกสารประมาณ 150 หน้า
-PC Fax : สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
-ถาดป้อนกระดาษ : 250 แผ่น + ถาดป้อนกระดาษด้วยมือ
-ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ : 20 แผ่น
/-ขนาดเครื่อง......

-5-

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ธนชัย นิจอาคม
นายก อบต.

-ขนาดเครื่อง : 42x43.2x35 ซม.
งบประมาณ 5,000 บาท
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายซักถามข้อสงสัย
(ไม่มีผู้ใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามเสนอ
-อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
เรื่องอื่นๆ
-เสนอให้ผู้บริหารจัดทาโครงการขุดลอกคูระบายน้า หมู่ที่ 1
-การขุดลอกคูระบายน้าโดยใช้เงินสะสม เสีย่ งต่อการผิดระเบียบ โดยโครงการดังกล่าว
สมควรจะใช้งบประมาณประจาปีดาเนินการ

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนชัย นิจอาคม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจารึก อินทร์พรหม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

ลงชื่อ

ประธานสภา อบต.
(นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

