๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
**********************
ผู้มาประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ - สกุล
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นายกาศ แดงสันเทียะ
นายปราโมทย์ ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
นายอานวย ปิ่นสันเทียะ
นายองอาจ เจิมขุนทด
นายวีระ เจิมขุนทด
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
นายธีรชัย ช่วยงาน
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ
นายบุญยัง รัตนารักษ์

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๓
รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
บุญส่ง เชิดสูงเนิน
สมเจต วิลัยสูงเนิน
พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
กาศ แดงสันเทียะ
ปราโมทย์ ช่วยงาน
เบญจวรรณ สงวนพงษ์
สมร ขึมสันเทียะ
เยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
รถจณี งิมสันเทียะ
อานวย ปิ่นสันเทียะ
องอาจ เจิมขุนทด
วีระ เจิมขุนทด
มานพ ครึ้มสันเทียะ
วิเชียร งัดสันเทียะ
ธีรชัย ช่วยงาน
กนิษฐา สมสันเทียะ
บุญยัง รัตนารักษ์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางกัลยา เอี่ยมสะอาด

สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ลากิจ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
นายปองศักดิ์ เอสันเทียะ
นายสุริยา สีมารัตนาภรณ์
นางสุภาพ แสงทองเขียว
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

หมายเหตุ
ลายมือชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มานพ ปลอดสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปองศักดิ์ เอสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.
สุริยา สีมารัตนาภรณ์
นักวิชาการศึกษาฯ
สุภาพ แสงทองเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ มาลินี ลับสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการฯ
อัญชลี คณิตศิลป์

ตาแหน่ง

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีผู้มาประชุม ๑๗ คน ไม่มา ๑ คน
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ๔ คน พนักงาน อบต. ๓ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖ ๒
มีกาหนดวันประชุม ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑ ๑๕
– กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)เพิ่มเติม
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมาลินี ลับสูงเนิน ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขออ่าน รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)เพิ่มเติม และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๒/๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากเราได้มีการปรับปรุงแผนฯทุกระยะที่มีการ
ประชุมสภาฯ เพื่อให้เป็นความต้องการของพี่น้องในหมู่บ้านของเรา
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีจะทาช่วงไหน ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ที่ประชุม
สภาฯ ทราบ
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมาลินี ลับสูงเนิน ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ แผนปีปัจจุบันปี พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เราจะทาแผนใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องมีการประชาคมออกหมู่บ้าน
แต่ก่อนที่จะจัดทาแผนเล่มใหม่ ภายใน ๑๘๐ วัน จะไม่สามารถปรับปรุง
เพิ่มเติมแผนได้
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติ เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑๕ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๑ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ๑๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง
๑ เสียง ไม่มา ๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - ใครมีอะไร เชิญเสนอ

ค่ะ

๔

นางสุภาพ แสงทองเขียว - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวสุภาพ แสงทองเขียว ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบลบึงอ้อ ครั้งที่ ๑๕ ประจาปี
๒๕๖๒ ดังนี้ ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ๕๔,๔๐๐ บาท
๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ๒๘,๔๐๐ บาท
๓. ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา , เครื่องเสียง ๓๔,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนาม ๔,๐๐๐ บาท
๕. เงินรางวัล กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ๓๘,๕๐๐ บาท
เปตอง
๖. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขัน ๑๖,๖๐๐ บาท
๗. ค่าจ้างเหมาจัดทาป้าย ๑,๔๐๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด ๑๗๗,๓๐๐ บาท
- ถ้วยรางวัลไม่ได้เบิกจากงบประมาณดังกล่าว อบต.ขอรับการสนับสนุน
ถ้วยรางวัล
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามมั่ยครับ
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ต้องให้มีการประชาคมมั่ย
เลขานุการสภาฯ - โครงการที่มีบรรจุไว้แล้วในแผนพัฒนาฯ ไม่ต้องทาการประชาคมมาอีก
ให้ทาหนังสือคาร้องพร้อมแนบรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมา และให้
สมาชิกสภา อบต.ประสานกับชาวบ้าน กรณีที่มีต้นไม้ข้างทางบริเวณที่จะ
ทาถนน
ประธานสภาฯ - พัก ๑๕ นาทีครับ
- พักเสร็จแล้ว เชิญเสนอครับ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนนางสาวสมร ขึมสันเทียะ ตาแหน่ง
รองประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องการอบรม จะมีการอบรมวันไหนได้บ้างค่ะ
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ หลังเลือกตั้ง สส.
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ ตามที่ได้มีการประชุมมาหลายครั้งเกี่ยวกับ
เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เห็นควรเร่งดาเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๕

- การแข่งขันกีฬาฯ อยากฝากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ทาอย่างไร
ที่จะให้คนในตาบลของเรามาร่วมกิจกรรมเยอะๆ ผมขอเสนอว่า ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป ควรจะเพิ่มเงินรางวัล เพื่อให้เด็กเยาวชน
มาร่วม เพราะผู้สนับสนุนมีทุกปี ฝากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
และสมาชิกสภา อบต.ด้วยครับ
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ กระผมเห็นด้วยกับนายธีรชัย ครับ
- วัดโนนตาล หมู่ ๒ จะจัดงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถขึ้น จึงขอเชิญคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านร่วมงาน
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๖ อยากให้สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่แจ้งไฟฟ้าแสงสว่าง
จุดที่ชารุดมาพร้อมกัน จะได้ซ่อมพร้อมกันเลยครับ
- โรงเรียนบ้านหนองกระโดนฯ กาหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน
ร่วมงาน
นายก อบต. - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต.บึงอ้อ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ให้ร่วมมือใน
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่ผ่านมา
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ มีท่านสมาชิกสอบถามว่า เกรดถนนเมื่อไร เงินรางวัล
การแข่งขันกีฬาฯ ขอให้เพิ่ม จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อไร
นายปองศักดิ์ เอสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายปองศักดิ์ เอสันเทียะ ตาแหน่ง รอง
นายก อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒ ขอชี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ขอ
อนุมัติแล้วได้เร่งให้ดาเนินการ แต่มาตรงกับการแข่งขันกีฬาฯ เลยยังไม่ได้
ดาเนินการ เพราะจะต้องดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ผ่านมาให้
เสร็จก่อน
- เงินรางวัล เมื่อก่อนได้ ๕,๐๐๐ บาท แล้วนักกีฬาถ้าเห็นแก่รางวัล หวัง
เงินรางวัลที่เราตั้งไว้เยอะ จะเกิดการแข่งขันที่รุนแรง ควบคุมไม่ได้ เรา
อยากให้มีการแข่งขันกีฬาฯเชื่อมความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ รางวัล
ให้มีแค่พอสมควร เราจะเอางบประมาณมาตั้งเป็นเงินรางวัลทั้งหมดไม่ได้
เพราะถ้าเราเอาเงินรางวัลในส่วนที่เพิ่มไปแข่งขันกีฬาประเภทอื่น เช่น
กีฬาพื้นบ้าน มันจะสนุกสนาน จะมีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม มีมวลชน
มาร่วมมากขึ้น ส่วนเงินรางวัลจะเพิ่มได้นิดหน่อย โดยเฉพาะฟุตบอล
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- ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้ โครงการในข้อบัญญัติยังทาไม่หมด เรา
จะต้องทาในข้อบัญญัติให้หมดก่อน
นายองอาจ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายองอาจ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๖ ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมจะได้กี่โครงการ
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ให้ทาเอกสารเข้ามา เพราะช่างต้องไปสารวจและ
ดาเนินการเขียนแบบ
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ ขอสอบถามว่าถนนสายโนนตาล – บึงอ้อ จะได้ก่อสร้าง
เมื่อไร
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ รอทาสัญญากับผู้รับจ้าง ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว
นายก อบต. - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต. ตอนนี้ได้งบประมาณถนนสายไปสีมุม เป็นถนน คสล.ผสม
ยางพารา
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๘ การจ่ายขาดเงินสะสมจะอนุมัติในสมัยประชุมนี้มั่ย
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ หน่วยตรวจจังหวัดจะเข้ามา ให้ทาเอกสารเข้ามาก่อน
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ สอบถามเรื่องถนนขาด สายหนองกระโดนอ่างหิน
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(สมเจต วิลัยสูงเนิน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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ตรวจถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) วีระ เจิมขุนทด
(นายวีระ เจิมขุนทด)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมร ขึมสันเทียะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมร ขึมสันเทียะ)
(ลงชื่อ) วิเชียร งัดสันเทียะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิเชียร งัดสันเทียะ)
(ลงชื่อ)

บุญส่ง เชิดสูงเนิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
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