การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
…………………………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1. นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์
2. นายสมพร ธรรมนิยม
3. นายธนชัย นิจอาคม
4. นางอารีพร ภิรมย์
5. นายไพรัช ช่วยแก้ว
6. นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว
7. นายสราวุธ เพชรไชย
8. นายพิทยา ทวิชสังข์
9. นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์
ผู้ไม่มาประชุม

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

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

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

1.นายจารึก อินทร์พรหม (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศักดิ์ชาย ไชยชานิ
2. นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ
3. นายทรงวุฒิ ช่อผูก
4. นายสุริยา ถึงเจริญ
5.นายสิทธิพงษ์ พรรณรักณรงค์

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

ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ
ลงลายมือชื่อ

ศักดิ์ชาย ไชยชานิ
กฤษณพงษ์ สังข์เทพ
ทรงวุฒิ ช่อผูก
สุริยา ถึงเจริญ
สิทธิพงษ์ พรรณรักณรงค์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แจ้งว่านายจารึก อินทร์พรหม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 3 ลาการประชุม เนื่องจากภรรยา
คลอดบุตร

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ผู้ใดประสงค์จะแก้ไขตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3/2559 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นอย่างอื่นหรือไม่
- ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความเป็นอย่างอื่น
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 13
พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา อบต.
นายพิทยา ทวิชสังข์

นายก อบต.
นายธนชัย นิจอาคม
ปลัด อบต.
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
นายก อบต.

เรื่องพิจารณา
3.1 รับโอนรถพนมพระจากวัดหนองไทร
-ให้ผู้เกี่ยวข้องแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
-โดยที่คณะกรรมการวัดหนองไทรมีความประสงค์จะโอนรถพนมพระของวัดหนองไทร ให้กับ
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร โดยให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรเป็น
ผู้รับ ผิดชอบดูแล เป็ น เจ้าภาพในการด าเนิน การตกแต่ งเรือพนมพระเข้าประกวดในงาน
ประเพณี ชั ก พระ โดยถื อ เป็ น ภาพลั ก ษณะของต าบล ทุ ก คนเป็ น เจ้ าภาพร่ว มกั น ส่ ว น
ความรู้สึกของชาวบ้านจะเชื่อผู้นาเมื่อผู้นามีความประสงค์จะโอนให้ อบต. ชาวบ้านย่อมเห็น
ด้วยตามนั้น
-ชี้แจงสาหรับ เรือ พนมพระทางองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลหนองไทร เคยตั้ งงบประมาณ
300,000 บาท เพื่อดาเนินการตกแต่งรถพนมพระ แต่ติดขัดเรื่องระเบียบทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ โดยถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
-สาหรับ รถพนมพระที่ ท างวัด มอบให้ กั บ องค์ ก ารบริห ารส่วนต าบลหนองไทร ถื อ ว่าเป็ น
ภาพลักษณ์โดยรวมของตาบลทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน
-ได้มีการประชุมกับคณะกรรมการวัดแล้ว ทางคณะกรรมการวัดยินดีที่จะโอนรถพนมพระ
ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
-ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับโอนเรือพนมพระให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไทร
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
3.2 เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม 4,400,000 บาท
-ด้วยทางคณะผู้บริหาร มีความประสงค์จะขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จานวน 4,400,000 บาท
เพื่อจัดทาโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้
-ซ่ อ มสร้ า งถนนสายอ่ า งทอง 2 ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต โดยวิ ธี PAVEMENT IN
PLACERECYCLING เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05
เมตร ระยะทางรวม 2,160 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาหนด

-2ประธานสภา อบต.
นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว

-อนุญาตให้สมาชิกสภาอภิปราย
-สาหรับถนนสายนี้ไม่ทราบว่าเป็นเส้นทางบริเวณใดกันแน่ เพราะความเดือดร้อนของราษฎร
ที่จาเป็นจะต้องดาเนินการ คือถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 5 คือบริเวณคูส่งน้า
ไปยังหน้าโรงเรียนซึ่งถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
นายช่างโยธาอาวุโส
-ความหมายของถนนเส้นนี้คือจุดต้นจากบ้านผู้ช่วยลิ่วมาถึงบ้านนายวิรัตน์ เพราะจากจุดเริ่ม
ในหมู่ที่ 2 ไม่มีในแผน จึงไม่สามารถดาเนินการได้
ประธานสภา อบต.
-แสดงความเห็น ถ้าไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน ก็ไม่สมควรที่จะทา
นายกฤษณพงษ์ สังข์เทพ -ทีแรกเข้าใจว่าเริ่มจากบล็อกหมู่ที่ 2 ซึ่งมีความเสียหายหนัก ถ้าไม่ตรงตามความต้องการ
ของชาวบ้านก็ไม่สมควรจ่าย
ประธานสภา อบต.
-ขอมติการเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ที่ประชุม
-มีมติที่ประชุมไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง (ประธานงดออกเสียง) โ
-โดยทั้งนี้ให้ผู้บริหารไปดาเนินการปรับแผนจัดทาโครงการให้ตรงรายละเอียดความต้องการ
ของราษฎร
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
นายธนชัย นิจอาคม
- ถนนสายหมู่ที่ 1 จะเริ่มดาเนินการได้เมื่อไร
นายก อบต.
- รอจะดาเนินการพร้อมกับการทาประปา เพราะขณะนี้ประปาส่วนภูมิภาคประมาณการ
ราคายังไม่เสร็จซึ่งมีหลายช่วงหลายตอน
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธนชัย นิจอาคม)
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 1

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอารีพร ภิรมย์)
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 3

ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ ชนะแก้ว)
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 5

ลงชื่อ

ประธานสภา อบต.
(นายเฉลิมเกียรติ จรูญรักษ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

