ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี
......................................
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕8 เพื่อพิจารณากาหนดสมัยประชุมสภาฯและเรื่องอื่น
ๆ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะปันหยี ตาบลเกาะปันหยี อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตาม
รายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายกิตติ เล่านา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะปันหยี
……………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายกิตติ
๒. นายซ้อแหล๊ะ
๓. นายสุธา
๔. นายสุรัตน์
๕ นายห้าเหล็ม
๖.นายนพดล
๗. นายสุชาติ

เล่านา
เจริญจิตร์
พลีตา
เล่านา
สัปรส
หมันกุล
ศรีรักษา

ประธานสภา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
เลขานุการสภา

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายประสิทธิ์

เหมมินทร์

รองประธานสภา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายดารง
๒. นายอติคุณ
๓. นายสุนทร
๔. นายสุชาติ
๕.นางมาลี
๖.นางพรรณราย

สินโต
วารีศรี
สุวรรณเกล้า
ศรีรักษา
สมทุรสารันต์
จรุงการ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการ นายก อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.โรงเรียนเกาะปันหยี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายกิตติ เล่านา ทาหน้าที่ประธานสภา กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะปันหยี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕
ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

: รับรองรายงานการประชุมตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี –

-2ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ การพิจารณาแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ เกาะปันหยี

นายก

ตามที่ อบต.ได้ดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและจาหน่ายให้แก่ประชาชนหมู่ที่
๒ บ้านเกาะปันหยี จนถึงขณะนี้เกิดปัญหาการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นจนเกินกาลังการผลิต
ของเครื่องปั่นไฟ ประกอบกับเครื่องปั่นไฟที่มีอยูก่ ็อยู่ในสภาพที่ชารุดและกาลังการผลิต
ก็ลดน้อยลงตามอายุการใช้งานของเครื่อง จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
การจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าที่มีขนาดและกาลังการผลิตที่เพียงพอต่อการใช้งานของ
ประชาชน และให้ควรกาหนดมาตรการที่จะควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยการกาหนดอัตรา
ค่าไฟโดยจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าและกาหนดประเภทกิจการที่จะจ่ายไฟฟ้าและกาหนด
อัตราค่าไฟให้แตกต่างกันไป
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติให้จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ จานวน ๑ เครื่อง

มติที่ประชุม

: มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒
ตามเสนอ

นายก

มติที่ประชุม

๔.๒ ให้ความเห็นชอบแก้ไขคาชี้แจงประกอบรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘
ตามที่ อบต.เกาะปันหยี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๘ ไปแล้วซึ่งมีรายการโครงการปรับพื้นที่รอบอาคารที่ทาการ อบต. เกาะปันหยี
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท แต่จากการตรวจสอบปรากฎว่าบริเวณพื้นที่โดยรอบ
อบต.มีจานวนมากและหากทาการปรับพื้นที่โดยรอบต้องใช้งบประมาณจานวนมากซึ่งที่
ได้ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขคาแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง คือ โครงการปรับพื้นที่บริเวณ
อาคารที่ทาการ อบต. เกาะปันหยี โดยทาการถมดินพร้อมบดทับ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
: มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตามเสนอ
๔.๓ จ่ายเงินสะสม (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม
หมู่ที่ ๔ เกาะหมากน้อย เป็นเงิน

ประธานสภา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
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ตามที่สภาได้อนุมัติให้โอนงบประมาณและให้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้าง
ศูนย์อบรมจริยธรรมในคราวการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่
๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจาก
มีการปรับปรุงแบบแปลนโครงการในบางส่วนส่งผลให้มีงบประมาณของโครงการ
สูงขึ้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพิ่มเติม เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณของโครงการเป็นเงิน ๑,๘๓๐,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ
๔.๔ จ่ายเงินสะสมซ่อมแซมเรือตรวจการณ์

ประธานสภา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด

นายก

ตามที่สภาได้อนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายค่าซ่อมแซมเรือตรวจ
การณ์ (เครื่องยนต์) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท โดยทางกองคลัง ได้
ดาเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อมาทาการซ่อมแซมตามระเบียบ แต่ปรากฎว่าจากการ
ถอดตรวจสอบความชารุดมีความชารุดเพิ่มเติม และผู้รับจ้างได้จัดทา
รายละเอียดค่าซ่อมแซมเป็นเงินรวม ๓๓๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงิน
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณและรวมทั้งเงินที่ได้โอนมาเพิ่มเติม
แล้ว และพิจารณาแล้วเห็นว่าเรือตรวจการณ์เป็นครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานดูแลและบริการประชาชนอีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีที่
เกิดสาธารณภัยหรืออุบัติภัยทางทะเล จึงเห็นว่ามีความจาเป็นต้องทาการ
ซ่อมแซมให้สามารถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ในการนี้ จึงขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพื่อสมทบเพิ่มเติมเป็นค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ (เครื่องยนต์) เป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ
๔.๕ กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๘ และสามัญสมัยแรก

ประจาปี ๒๕๕๙
เลขานุการสภาฯ

ด้วยระเบียบมท. ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดความพอ
สรุปได้ว่า ให้สภา อบต.กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไม่เกินปีละ ๔ สมัยและให้
กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไปด้วย
ในระหว่างปีหากมีความจาเป็นต้องดาเนินการเรียกประชุมสภาเพื่อ
พิจารณาในเรื่องกิจการของ อบต. ก็สามารถดาเนินการได้โดยขออนุมัติ
นายอาเภอ

-4มติที่ประชุม

เลขานุการสภา

มติที่ประชุม

: มีม ติเ อกฉั นท์ กาหนดสมั ย ประชุ ม สภา อบต. ประจาปี ๒๕๕8 จานวน ๔ สมั ย
โดยกาหนดเพิ่มเติมอีก ๓ สมัยดังนี้
๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม ๒๕๕๘
สาหรับสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี ๒๕๕๙ กาหนดในวันที่ ๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามข้อ 103 ข้อ 104 และข้อ 105 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 กาหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาฯ โดยขอเสนอ นายสุธ า พลีต า เป็ น
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายห้าเหล็ม สัปรส เป็นเลขานุการ และ
นายซ้อแหล๊ะ เจริญจิตร์ เป็นกรรรมการ
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
๔.๖ แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาตาบล ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ประธานสภา

ขอเชิญนายก ชี้แจงรายละเอียด

นายก

ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนในหมู่ที่ ๒ บ้านเกาะปันหยี ว่าบันไดโป๊ะท่า
เทียบเรือด้านทิศตะวันตกซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางคมนาม ได้
ชารุดโดยเหล็กคานได้ผุกร่อนจนไม่สามารถรักน้าหนักได้เกิดการทรุดตกลงใน
ทะเล และไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีความจาเป็นต้องทาการก่อสร้างใหม่ ซึ่ง
ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตาบล ใน
การนี้ จึงขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างบันไดโป๊ะท่าเทียบเรือด้านทิศ
ตะวันตก หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะปันหยี เป็นเงิน ๙๗,๖๐๐.- บาท ในแผนพัฒนา
ตาบลสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
: มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาตาบลตามเสนอ

มติที่ประชุม

๔.๗ ให้ความเห็นชอบย้ายโครงการตามแผนพัฒนาตาบล ๓ ปี
(๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ประธานสภา

ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด
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ด้วยสานักปลัด ได้ทาการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาตาบลแล้ว
ปรากฎว่ามีความจาเป็นต้องดาเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม
เกาะปันหยี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แต่ในแผนพัฒนาบรรจุไว้ในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
อนุมัติย้ายโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม เกาะหมากน้อย จากปี ๒๕๖๐
มาเป็นปี ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

: มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ย้ายโครงการในแผนพัฒนาตาบลตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายสุธาฯ

ขอปรึกษาที่ประชุมว่าขณะนี้การจ่ายกระแสไฟฟ้าของ อบต.ให้แก่
ประชาชนไม่ต่อเนื่องและจาเป็นต้องดับเครื่องไฟบ่อยครั้ง สืบเนื่องมาจาก
ประชาชนใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและเครื่องปั่นไฟที่มีอยู่ก็มีอายุการใช้งานมานานแล้ว
ศักยภาพการผลิตไฟก็ลดน้อยลงเรื่อย ๆ และเห็นว่าในปัจจุบันการจัดเก็บค่าไฟฟ้า
ก็ไม่ได้มีการค้างชาระและประชาชนก็ให้ความร่วมมือชาระด้วยดี และประชาชน
ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่จะให้ อบต.พิจารณาจัดหาเครื่องปั่นไฟฟ้าที่มีขนาดกาลังการ
ผลิตที่มากขึ้นเพื่อรองรับให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟ จึงขอปรึกษาว่าพอจะ
มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร สาหรับผมเห็นว่าหากมีงบประมาณส่วน
ใดที่พอจะมาดาเนินการได้ก็เห็นควรให้มีการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าเครื่องใหม่

ที่ประชุม

มอบหมายให้นายประสิทธิ์ฯ รองประธานสภา ตรวจสอบขนาดเครื่องปั่น
ไฟที่มีกาลังการผลิตเพียงพอกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประชาชน หมู่ที่ ๒
บ้านเกาะปันหยี พร้อมราคาแล้วนาแจ้งสภาในการประชุมคราวถัดไป

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๑๕ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสุชาติ ศรีรักษา)
เลขานุการสภาฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เล่านา)
ประธานสภา อบต.เกาะปันหยี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
1. นายสุธา
พลีตา .................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2. นายห้าเหล็ม สัปรส .................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
3. นายซ้อแหล๊ะ เจริญจิตร์ ..............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

กิตติ เล่านา

ประธานสภา อบต.เกาะปันหยี

(นายกิตติ เล่านา)
รายการให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม
การประชุมสภา อบต. เกาะปันหยี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
................................................................................
๑. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท โดยตั้งไว้เป็นค่าซ่อมแซมเรือตรวจ
การณ์ (เรือเร็ว) (รายละเอียดตามแบบรูปของ อบต.) ) (ยุทธศาสตร์ท่ี แนวทางการพัฒนาที่ ข้อ
หน้า )
๒. โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม หมู่ที่ ๔ เกาะหมากน้อย (เพิ่มเติม) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม (เพิ่มเติม) (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.) )
(ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนาที่ ข้อ หน้า )
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

