การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2559
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 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 1 /2559
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- กล่าวแนะนาตัว นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล พร้อมกับ
ให้ แนะนาตัวต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
- กล่าวต่อที่ประชุมรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขตัดทอน
ข้อความหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความแต่ประการใด
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายก อบต.

เรื่องเสนอใหม่
3.1 การแถลงผลการปฎิบัติงานประจาปี 2558
-แถลงผลการปฏิบัติงานต่อสภาดังนี้

แถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ประจาปีงบประมาณ 2558
เรียน ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ที่เคารพทุกท่าน
กระผมนายศักดิ์ชาย ไชยชานิ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ขอแถลงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ ได้แ ถลงไว้ต่อสภาองค์ การบริห ารส่วนตาบลหนองไทร ตามพระราชบั ญ ญั ติส ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 และ 6 ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปีและประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยนั้น
ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น โดยยึดแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตาบลหนองไทรเป็นสาคัญ พร้อมนี้จึง
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ดังนี้
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ภายใต้งบประมาณ
ที่ มี อ ย่ างจ ากั ด โดยพั ฒ นาโครงการที่ มี ค วามเร่งด่ ว นและมี ค วามส าคั ญ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนให้
/ทั่วถึง....

-2ทั่วถึงและครอบคลุมผู้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยมีการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 1,293,976.55 บาท โดยใช้งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติ
2. โครงการก่อสร้างถนนสายหนองจิก (ช่วงที่ 1) แยกบ้านเหนือ - ดอนหว้านถึงหนองจิก งบประมาณ
399,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
3. โครงการปรับปรุงถนนสายยางงาม 3 งบประมาณ 398,400.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงิน
สะสม
4. โครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยางสายยางงาม 1 งบประมาณ 1,100,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเงินสะสม
5. โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคูระบายน้า คสล. หมู่ที่ 3 งบประมาณ 163,500.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเงินสะสม
6. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก 4247 ถึงหนึ่งฟาร์มหนึ่งตาบล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 งบประมาณ
418,400.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
7. โครงการปรับ ปรุ งถนนสายเลี ย บคู ระบายน้ าบ้ านดอนหว่ าน ถึ ง บ้ านดอนจั น ทร์ งบประมาณ
344,500.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
8. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองขอน งบประมาณ 114,500.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงิน
สะสม
9. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาทราย ถึง บ้านท่าพลา งบประมาณ 195,500.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเงินสะสม
10. โครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ้านยางงาม - บ้านหนองยาง (บ้านนายวิรัตน์ ถนนญี่ปุ่น ) ถึงเขต
ตาบลหัวเตย งบประมาณ 50,800.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม
11. โครงการปรับปรุงถนนสายยางงาม 6 งบประมาณ 129,600.00 บาท โดยใช้งบประมาณจาก
เงินสะสม
12. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอ่างทอง 3 งบประมาณ 479,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณ
จากเงินสะสม
13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนาทราย 2 งบประมาณ 2,615,000.00 บาท โดยการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
14. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางบุปผา ถึง บ้านนางอุไร งบประมาณ 23,500.00 บาท โดยการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
15. โครงการปรับปรุงถนนสายนาทราย ถึง บ้านท่าพลา (ตอนที่ 2) งบประมาณ 27,500.00 บาท โดย
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
16. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยจัดสรร งบประมาณ 55,000.00 บาท โดยการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
17. โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายยางงาม 1 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 195,000.00
โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
/18. โครงการ…..

-318. โครงการขยายเขตก่อสร้างประปาหมู่บ้านห้าแยก (ถนนยางงาม 5) งบประมาณ 766,000.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
19. โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายหนองไทร - ยวนสาว หมู่ที่ 2 งบประมาณ
257,805.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
20. โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคถนนสายอ่างทอง 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 265,710.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
21. โครงการซ่อมแซมถนนสายภายในศูนย์ รพช. พุนพิน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,950,000.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
22. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเหนือ - บ้านดอนหว่าน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 576,000.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
23. โครงการซ่อมแซมถนนสาย บ.ทุ่งคา-บ.ยางงาม หมู่ที่ 2 งบประมาณ งบประมาณ 224,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย ๑ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 665,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป
25. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอบจ. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,297,146.56
บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีการดาเนินการในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลหนองไทร งบประมาณ 155,000.00 โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 569,522.80 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
3. โครงการสนั บ สนุ น อาหารกลางวั น แก่ เด็ ก นั ก เรี ย น งบประมาณ 1,245,800.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
4. โครงการจัดงานประจาปีพุนพินถิ่นอารยธรรม งบประมาณ 30,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณ
จากข้อบัญญัติ
5. โครงการจัด ซื้ อ วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ กี ฬ า งบประมาณ 4,788.00 บาท โดยใช้งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติ
6. โครงการการจั ด การแข่ งขั น กี ฬ า ประจ าปี อ าเภอพุ น พิ น งบประมาณ 16,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
7. โครงการจั ด งานสั ป ดาห์ ผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ แ ละครอบครั ว งบประมาณ 5,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
มีการดาเนินการในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
/1. โครงการ....

-41. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 42,000.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
2. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน งบประมาณ 6,500.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 4,811,900.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
4. การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 576,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงิ นอุดหนุน
ทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
5. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 12,000.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
6. โครงการพัฒนากลุ่ม อสม. งบประมาณ 37,500.00 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
มีการดาเนินการในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
1. โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี งบประมาณ 4,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
2. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ อาเภอพุนพิน
งบประมาณ 13,493.74 บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ 20,990.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
4. โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งบประมาณ 34,000.00
บาท โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่นตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ งบประมาณ 75,500.00 บาท
โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ
6. โครงการจั ด ซื้ อ รถยนต์ บ รรทุ ก ดี เ ซลขนาด 1 ตั น งบประมาณ 517,000.00 บาท โดยใช้
งบประมาณจากข้อบัญญัติ
ปลัด อบต.

3.2 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ฉบับที่ 1
-แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องจากในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ปรากฏ
ว่ามีบางโครงการมีความจาเป็นต้องเลื่อนมาดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 จากที่
มีในปี 2560 และมีบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผน แต่มีความจาเป็นเนื่องจากเป็น
ความเดือนร้อนของราษฎร จึงต้องนามาดาเนินการในปี 2560 เช่นกัน โดยมี
โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนสายบางในลาด ถึง บางนาว พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 2
บ้านนาทราย ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร งบประมาณ
134,000.- บาท โครงการนี้อยู่ในปีงบประมาณ 2560 ขอเปลี่ยนมาดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559
/2.โครงการ....
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ประธาน สภา อบต.
ประธาน สภา อบต.
ที่ประชุม
นายไพรัช ช่วยแก้ว

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.

2.โครงการก่อสร้างถนนสายแยกถนน บ.ยางงาม-บ.ท่าผาก( บ้านนายจรัล ) ถึง คู
ระบายน้า คสล. พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม โดยลงหินคลุก ผิวจราจร ที่
กม.0+000 ถึงกม. 0+480 กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และ ลงหินคลุกผิว
จราจร ที่ กม.0+480 ถึง กม. 0+950 กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
งบประมาณ 676,000.- บาท โครงการนี้ขอเพิ่มเติมลงในแผน และดาเนินการในปี
2559
3.ปรับปรุงถนนสายแยกถนนสายยางงาม 5 ถึง คลองสามสิบ พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่
3 บ้านยางงาม โดยการลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 690 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณ 340,000.- บาท
โครงการนี้เดิมชื่อโครงการปรับปรุงถนนสายห้าแยกถึงคลองสามสิบ เปลี่ยนมาเป็น
ปรับปรุงถนนสายยางงาม 5 ถึงคลองสามสิบ พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 3
4.โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านปากมะรุ – บ้านอ่างทอง พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่
4-5 โดยทาการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
2,350 เมตร และ ลงหินคลุก หยอดหลุมบ่อ จานวน 60 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น
งบประมาณ 137 ,000.- บาท โครงการนี้ไม่มีในแผนจึงขอเพิ่มเติม
5.โครงการปรับปรุงซอยจัดสรร(ช่วงที่ 2) พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านอ่างทอง
โดยลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร งบประมาณ 160,000.บาท เปลี่ยนมาเป็นโครงการปรับปรุงถนนซอยจัดสรร(ช่วงที่ 2) ลงหินคลุก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงและเติมใน 5 โครงการ
-มีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
-แจ้งผลการติดตามประเมินผลแผน รายละเอียดของการดาเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ได้จัดทาเป็นเอกสารแจกจ่ายให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้ว
โดยมีรายละเอียด
โครงการรตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (เฉพาะปี 2558) ที่มีการ
ดาเนินการ จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.35
โครงการตามแผนดาเนินงานปี พ.ศ.2558 จานวน 32 โครงการ
โครงการที่ได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงาน จานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
71.87
3.4.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 5 โครงการ
-อนุญาตให้นายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม
-ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องจากขณะนี้มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการก่อสร้างถนน
เพื่อความสะดวกต่อการสัญจรไปมาของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนถ่าย
ผลผลิตผลทางการเกษตรของราษฎร ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของ
ราษฎร
/ดังนั้นจึง....
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ประธานสภา อบต.
นายสมพร ธรรมนิยม

ดังนั้นจึงขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนสายบางในลาด ถึง บางนาว พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 2
บ้านนาทราย ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร กาหนด
ตั้งงบประมาณไว้ 134,000.- บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน )
2.โครงการก่อสร้างถนนสายแยกถนน บ.ยางงาม-บ.ท่าผาก( บ้านนายจรัล ) ถึง
คูระบายน้า คสล. พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ตาบลหนองไทร
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลงหินคลุก ผิวจราจร ที่ กม.0+000 ถึง กม.
0+480 กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และ ลงหินคลุก ผิวจราจร ที่ กม.
0+480 ถึง กม. 0+950 กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไทร กาหนด
ตั้งงบประมาณไว้ 676,000.- บาท ( หกแสนเจ็ดเหมื่นหกพันบาทถ้วน )
3.ปรับปรุงถนนสายแยกถนนสายยางงาม 5 ถึง คลองสามสิบ พืน้ ที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 690 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่
องค์การ บริหารส่วนตาบลหนองไทร กาหนด
ตั้งงบประมาณไว้ 340,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
4.โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านปากมะรุ–บ้านอ่างทอง พื้นที่ดาเนินการ หมูท่ ี่
4-5 ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อ ทาการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
2,350 เมตร และ ลงหินคลุก หยอดหลุมบ่อ จานวน 60 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่
องค์การ บริหารส่วนตาบลหนองไทร กาหนด
ตั้งงบประมาณไว้ 137 ,000.- บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
5.โครงการปรับปรุงถนนซอยจัดสรร ( ช่วงที่ 2 ) พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 5 บ้าน
อ่างทอง ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลงหินคลุก หินคลุก
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไทร กาหนด
ตั้งงบประมาณไว้ 114,000.- บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสีพ่ ันบาทถ้วน )
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
-โครงการก่อสร้างถนนสายบางในลาด ถึง บางนาว หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย ระยะทาง
/ที่อยู่ใน…..

-7ที่อยู่ในโครงการ ไม่เป็นตลอดสาย ซึ่งถ้าตลอดสายจะต้องผ่านบ้านนายณรงค์ สง
ฤทธิ์ ซึ่งจาเป็นต้องขออุทิศที่ดินเสียก่อน เพราะหากทาไม่ตลอด ราษฎรที่อยู่ตอน
สุดปลายทางจะไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นจึงขอเสนอให้เลื่อนพิจารณาโครงการนี้
ออกไปก่อน
นายก อบต.
-ในส่วนทีข่ องนายณรงค์ สงฤทธิ์ จาเป็นต้องขออุทิศเสียก่อนหากทาให้ตลอดสาย ซึ่ง
คิดว่าไม่น่ามีปัญหา
ประธานสภา อบต.
-เมื่อเช้า นางสมบูรณ์ ก็อยากใช้เส้นนี้ด้วย โดยจะอุทิศที่ให้ด้วย ส่วนรายละเอียดการ
ให้อุทิศให้ทางฝ่ายบริหาร ไปขอการอุทิศที่ดินให้เรียบร้อยก่อน
ประธานสภา อบต.
-ขอความเห็ น ชอบในการเลื่อนพิ จารณาโครงการก่อสร้างถนนสายบางในลาด ถึง
บางนาว
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง
ประธานสภา อบต.
-ขอมติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่นายก อบต. เสนอ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง
3.5.การโอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ปลัด อบต.
-การโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดซื้อชุดรับแขกจานวน 1 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดรับแขก
ประกอบด้วยโซฟาไม้เบาะกามะหยี่
จานวน 1 ตัว โต๊ะไม้กลาง จานวน 1 ตัว และเก้าอี้ไม้เล็กจานวน 2 ตัว
โดยการขอโอนงบกลาง จานวน 12,000 บาท
ประธานสภา อบต.
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายซักถามข้อสงสัย (ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย)
ประธานสภา อบต.
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบจัดซื้อชุดรับแขก
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.6 การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2559 และสมัยแรกปี 2560
ประธานสภา อบต.
-ให้สมาชิกเสนอการกาหนดสมัยสามัญประจาปี 2559 และสมัยแรกปี 2560
นายพิทยา ทวิสังข์
-เสนอให้มกี ารประชุมสมัยสามัญประจาปี 4 สมัย
ที่ประชุม
-ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภา อบต.
-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ การกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 4
สมัย
มติที่ประชุม
-เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา อบต.
-ให้เสนอระยะเวลาการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2559 และสมัยแรก
ปี 2560
นายจารึก อินทร์พรหม -เสนอให้
1 - 15 กุมภาพันธ์
เป็นสมัยที่หนึ่ง
1 - 15 เมษายน
เป็นสมัยทีส่ อง
1 - 15 พฤษภาคม
เป็นสมัยทีส่ าม
1 - 15 สิงหาคม
เป็นสมัยที่สี่
และให้วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ เป็นการประชุมสมัยแรกของปี 2560
และไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
/และให้วันที่...

-8ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

-ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการกาหนดสมัยสามัญประจาปี 2559 และกาหนด
สมัยประชุมสมัยแรกปี 2560 ตามเสนอ
-เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ -เรื่องการเก็บขยะ เนื่องจากมีขยะตกค้างอยู่เป็นจานวนมาก จึงให้ทางเจ้าหน้าที่ไป
จัดเก็บให้อย่างสม่าเสมอ และให้ทาความสะอาดรถเป็นประจาเพื่อยึดอายุการใช้งาน
-เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าถนน ให้เจ้าหน้าทีอ่ อกไปทาการซ่อมแซมไฟตามจุดที่ไฟดับ
ทันที เพื่อไม่ให้เกิดไฟดับหลายดวงเพราะจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันทีเมื่อดับ
จานวนมาก
ผู้อานวยการกองคลัง -เรื่องการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินโดยให้มายื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วชาระให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม
ปลัด อบต.
- การจะดูว่าร้านค้าหรือสถานประกอบการใดอยู่ในข่ายทีต่ ้องเสียภาษีหรือไม่ให้ดูว่า
เขาทาการเพือ่ ประกอบการค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่
ธนชัย นิจอาคม
-ให้เจ้าหน้าที่ลงสารวจผู้ประกอบการรายใดๆ ทีจ่ ะต้องเสียภาษี เพราะทางสมาชิกไม่
เข้าใจรายละเอียดเท่าที่ควร
ปิดประชุมเวลา 11.30 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

