การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 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

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

ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ

ศักดิ์ชาย ไชยชานิ
กฤษณพงษ์ สังข์เทพ
ทรงวุฒิ ช่อผูก
สุริยา ถึงเจริญ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แจ้งเรื่องการไปอบรมสัมมนาทีจังหวัดขอนแก่น ให้สมาชิกรวมทั้งผู้บริหารทีไ่ ปได้
ดาเนินการจัดทารายงานการเดินทางให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นอย่างอืน่
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความเป็นอย่างอื่น)
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ปลัด อบต.

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายก อบต.

ประธานสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสราวุธ เพชรไชย

เรื่องพิจารณา (ร่างแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2562)
-ชี้แจงเนื่องจากการจัดทาร่างแผนที่พิ จารณาในวันนี้ เราได้จัดทามาตรการขั้นตอนและที่
ระเบียบกาหนด คือได้ผ่านการทาประชาคมหมู่บ้าน ตาบล และคณะกรรมการพัฒนาตาบล
ซึ่งในส่วนของร่างแผนประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 สรุปผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฎิบัติ ส่วนที่ 4 การติดตาม
และประเมิ น ผลแผน ส่ ว นรายละเอี ย ดที่ ส าคั ญ คื อ รายละเอี ย ดบั ญ ชี โครงการซึ่ ง จะ
เรียงลาดับความสาคัญของโครงการในแต่ละปี จึงขอให้ได้พิจารณากันต่อไป
-ชี้แจงการทาแผนตามรูปแบบใหม่ จะต้องมีการนาเอายุทธศาสตร์จังหวั ด และขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเข้ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่นการทาถนนก็ต้องมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวัด และเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ก าร
เชื่ อ มโยงเส้ น ทางคมนาคมและศู น ย์ โลจิ ส ติ ก ส์ ข องยุ ท ธศาสตร์ จั งหวั ด เป็ น ต้ น และการ
พิจารณาโครงการในการจัดทาข้อบัญญัติ การโอนงบประมาณ หรือการพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม ควรพิจารณาโครงการลาดับแรกๆ ในแผนพัฒนาสามปีก่อนตามลาดับ แต่ถ้าหาก
โครงการใดมี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นก็ ส ามารถน ามาด าเนิ น การได้ ก่ อ น ถึ ง แม้ ว่ า จะอยู่ ใน
โครงการลาดับหลังๆ สาหรับรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตามเอกสารที่ได้แนบไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุมได้ค่ะ
-ชี้แจงเรื่องโครงการขยายเขตประปา ได้ให้ทางประปาภูมิภาคมาดาเนินการสารวจ ขณะนี้
อยู่ในร่างของการประมาณการ ส่วนไฟฟ้าสาธารณะก็อยู่ในระหว่างการสารวจ สาหรับ
โครงการที่สมาชิกเสนอ ที่จะดาเนินการตามแผนขอให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเซ็นชื่อ
มาด้วย
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายสอบถามข้อสงสัย
(ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
- มีมติให้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง (ประธานงดออกเสียง)
เรื่องอื่นๆ
- ประปาภูมิภาคที่มาตั้งในเขตพื้นที่ตาบลหนองไทร ขอถังขยะ ประสงค์ให้ทาง อบต. เข้าไป
จัดเก็บขยะ

-2นายไพรัช ช่วยแก้ว
ปลัด อบต.
นายสราวุธ เพชรไชย
นายธนชัย นิจอารม
หัวหน้าสานักปลัด

- ทางเจ้าอาวาสวัดท่าพลา มีความประสงค์จะใช้สานักงานเก่า ของ อบต.หนองไทร เป็นที่
เก็บของ
- เรื่องการให้ใช้สานักงานให้ระงับไว้ก่อน เพราะตอนนี้ทาง อบต.หนองไทร ใช้เป็นที่เก็บ
พัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพ
- เรื่องรถนาขยะไปทิ้งในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ซึ่งสงสัยน่าจะเป็นรถขยะของ โคอ๊อป
- ที่โรงสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 1 สายไฟเล็กเกินไปไม่อาจทนความร้อนได้ กับท่อที่
เชื่อมต่อระหว่างท่อส่งน้ากับตัวดูดน้าเป็นท่อแข็ง ไม่อ่ อนตัว เวลาน้าขึ้นน้าลงอาจทาให้แพ
พลิกจมได้
- แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ตามที่
ได้ รั บ ลงทะเบี ย นโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เด็ ก แรกเกิ ด ปี ง บประมาณ 2559
ระหว่างเดือน กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 นั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ดาเนินงานต่อเนื่อง โดยขยายเวลาจากเด็กแรกเกิด
จาก 1 ปี เป็ น 3 ปี และเพิ่ ม วงเงิน อุ ด หนุ น จากรายละ 400 เป็ น 600 บาท ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป
-การต่อบัตรประจาตัวคนพิการ ให้ สมาชิก อบต. ได้แจ้งให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่บัตร
หมดอายุ ได้ ไปต่ อ บั ต รเพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ฯ และถ้ า ไม่ ส ะดวกไปด าเนิ น การเอง ให้ น า
หลักฐานมาให้ทาง อบต. เพื่อทาง อบต. จะไปดาเนินการให้
-ขอความร่วมมือ สมาชิก อบต. แจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้วย ถ้าหากมีการ
เสียชีวิต หรือแจ้งญาติให้นาใบมรบัตรมาแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนชัย นิจอาคม)
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 1

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจารึก อินทร์พรหม)
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 3

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว)
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 5

ลงชื่อ

ประธานสภา อบต.
(นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

