การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559
วันที่ 26 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. นายทรงวุฒิ ช่อผูก
3. นายสุริยา ถึงเจริญ
4. นางยุพา หนูรัก
5. นางจุฑามาศ ทองอินทร์
6. นายสิทธิพงษ์ พรรณรักณรงค์

นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ

ศักดิ์ชาย ไชยชานิ
ทรงวุฒิ ช่อผูก
สุริยา ถึงเจริญ
ยุพา หนูรัก
จุฑามาศ ทองอินทร์
สิทธิพงษ์ พรรณรักณรงค์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ขอลาประชุม
เนื่องจากไม่สบาย

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
- ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นอย่างอื่นหรือไม่
- ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความเป็นอย่างอื่น
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายก อบต.

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง

เรื่องพิจารณา
3.1 เรื่องเสนอแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ฉบับที่ 1
-ขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบั บ ที่ 1โดยมี
โครงการที่เพิ่มเติมดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนสายหนองจิก 2 พื้นที่ดาเนินการหมู่ที่ 1
2.โครงการก่อสร้างถนนสายบางในลาด ถึง บางนาว พื้นที่ดาเนินการหมู่ที่ 2
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายยางงาม 3 พื้นที่ดาเนินการหมู่ที่ 3
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายยางงาม 6 พื้นที่ดาเนินการหมู่ที่ 3
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้าแยก ถึง บ้านนายหัน พื้นที่ดาเนินการหมู่ที่ 3
6.โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้าระหว่างถนนหนองไทร-ตลิ่งชัน-ถนนบ้านดอนหว่าน หมู่ 1
7.โครงการขุดลอกคูน้าสาธารณะเชื่อมต่อหนองอุโบสถ หมู่ 5
โครงการที่เปลี่ยนแปลงดังนี้
1.โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค เปลี่ ย นแปลงเป็ น โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายซักถามข้อสงสัย
(ไม่มีผู้ใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ฉบับที่ 1
-อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.2 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2559
-ให้นายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม
-ก่อนที่จะเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ผู้อานวยการกองคลัง ได้แถลงสถานะการเงินต่อที่
ประชุม
-ขอแถลงสถานะการเงินการคลัง ดังนี้
/แบบรายละเอียด.....

-2แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.หรือ กสอ.
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
15,681.00
- ภาษีบารุงท้องที่(95%)
13,543.13
- ภาษีป้าย
4,540.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี(ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชาระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสะสม เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง
จังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
3,977,502.10
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
1,293,785.99
บัญชีเงินเกินบัญชี(ถ้ามี)
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้ ดังนี้
(ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (ยอดตาม (1)หรือ(2))
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาด
แล้ว
ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและมีความ
ประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
หมายเหตุ : เงินทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
หัก : จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
คงเหลือเงินทุนสารองเงินสะสม

28,229,803.95

112,065.35

28,117,738.60

1

33,389,026.69

5,271,288.09
28,117,738.60

2

12,538,468.05
1,416,500.00

11,121,968.05
14,900,249.90
14,900,249.90
/นายก อบต….

-3นายก อบต.

ประธานสภา อบต.
นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
นายธนชัย นิจอาคม
นายช่างโยธาอาวุโส
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.
หัวหน้าสานักปลัด

-เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.โครงการซ่อมแซมถนนอ่างทอง 4 - ถนนอ่างทอง 2 ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00
เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร โดยดาเนินการดังนี้
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
จานวน 3,380 ตร.ม.
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)
จานวน 8,120 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร กาหนด
งบประมาณ 4,451,000.- บาท ( สีล่ ้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )
2.โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ตาบลหนองไทร พื้นที่ดาเนินการ หมู่ที่ 3, 5
ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้า ประปาหมู่บ้านบ้านห้าแยก หมู่ที่ 3 วางท่อ PVC ขนาด ø 2” ชั้น
คุณภาพ 8.5 ความยาว 502 เมตร และ วางท่อเมนจ่ายน้า ประปาหมู่บ้านบ้านอ่างทอง หมู่ที่
5 วางท่อ PVC ขนาด ø 1” 1/2” ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 130 เมตร รายละเอียดแบบ
แปลน ตามที่กอง ช่าง อบต.หนองไทรกาหนด
งบประมาณไว้ 47,000.- บาท ( - สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน- )
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
-ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักของหมู่บ้าน ได้เกิดชารุดเมื่อน้าท่วมปี 2554 ซึ่งได้นาแอสฟัลท์
ไปหยอดหลุมบ่อ และไม่คงทนถาวร เพราะเป็นถนนที่มีการสัญจรตลอดเวลาโดยเฉพาะ
นักเรียนทีไ่ ปโรงเรียน
-ทาไมงบประมาณครั้งนี้มีจานวนมากจากโครงการที่คิดไว้ครั้งที่แล้ว
-เหตุที่งบประมาณเพิ่มขึ้นเพราะระยะทางเพิ่มขึ้นจากเดิม
-การขยายเขตประปาในครั้งนีเ้ ป็นการขยายเขตประปาหมู่บ้านซึ่งประปาส่วนภูมิภาคยังเข้าไม่
ถึงที
-อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
(ไม่มีผู้ใดประสงค์อภิปราย)
-ขอมติอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการ 2 โครงการตามที่นายก เสนอ
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
-ให้หัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงต่อที่ประชุม
-3.3.1 โครงการตกแต่งรถพนมพระ
โอนจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งตั้งไว้ 400,000 บาท โอนไปจานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถพนมพระขนาดความสูง 6 เมตร ยาว 17 เมตร กว้าง 2.60 เมตร
3.3.2 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ มาเพิ่มในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ งบประมาณ 300,000 บาท
/3.3.3 เงินอุดหนุน.....

-43.3.3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ มาเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการ
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสะเดา (จุดที่ 1) ม.5 ต.หนองไทร งบประมาณ 35,820 บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านตาเหนิม (บ่อโฉลกฟาร์ม) ม.1 ต.หนองไทร
งบประมาณ 39,430 บาท
3.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 1 ม.3 ต.หนองไทร งบประมาณ 49,480 บาท
4.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 3 ม.3 ต.หนองไทร งบประมาณ 79,270 บาท
5.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 3 จุดที่ 2 ม.3 ต.หนองไทร งบประมาณ
55,800 บาท
โอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเพิ่มใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการ
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนายกุมภา ประสานทอง ม.3 ต.หนองไทร งบประมาณ
29,110 บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเกาะสะเดา จุดที่ 2 ม.3 ต.หนองไทร งบประมาณ
127,410 บาท
3.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม – ท่าผาก ม.3 ต.หนองไทร งบประมาณ
21,520 บาท
โอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการ
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย อบจ. ม.1 ต.หนองไทร งบประมาณ 105,050 บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้าแยก-บ้านนายหัน ม.3 ต.หนองไทร งบประมาณ
105,050 บาท
3.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านกลาง ม.5 ต.หนองไทร งบประมาณ 41,190 บาท
โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน มาเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
เงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ตามโครงการ
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหนองไทร 1 ม.1 ต.หนองไทร งบประมาณ 197,950 บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านเหนือ-ดอนหว่าน ม.1 ต.หนองไทร งบประมาณ
250,530 บาท
รวมอุดหนุนการไฟฟ้าทั้งหมด 13 โครงการ จานวนเงินรวม 1,074,460 บาท
/ระเบียบวาระที่ 4.....

-5ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
นายสราวุธ เพชรไชย -ต้องการถังขยะเพิ่มเติมเนื่องจากชาวบ้านมีความต้องการไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไร
ปลัด อบต.
-ให้สมาชิกสารวจจานวนความต้องการมาเพื่อจัดหาให้ครบจานวนต่อไป
ปิดประชุมเวลา 15.30 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

