๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ มีนาคม 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

ชื่อ - สกุล
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
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
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. นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภาฯ ลากิจ
๒. นางกัลยา เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑

ลากิจ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
นายวันชัย ลับสันเทียะ
นายสุริยา สีมารัตนาภรณ์
นายช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์
นายลาพูล จันทร์ทอง

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

หมายเหตุ
ลายมือชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มานพ ปลอดสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล วันชัย ลับสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.
สุริยา สีมารัตนาภรณ์
นิติกรฯ
ช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการฯ
อัญชลี คณิตศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ลาพูล จันทร์ทอง

ตาแหน่ง

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มีผู้มาประชุม ๑๖ คน ไม่มา ๒ คน ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้บริหาร ๔ คน พนักงาน อบต. ๓ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุมัติแก้ไขระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ว่าด้วยการ
ใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบารุง
ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓

นายช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์ ตาแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ ขออ่านรายละเอียดการแก้ไขระเบียบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบารุง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) ดูระเบียบฯ ข้อ ๗ ได้กาหนดไว้ว่า การให้
อนุญาตใช้ห้องประชุมจะต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อน ๓ วัน ข้อเท็จจริง
บางครั้ง อบต.บึงอ้อไม่สามารถเรียกเก็บค่าบารุงได้ เพราะผู้ที่จะขอใช้ห้อง
ประชุมไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้า ๓ วันตามระเบียบฯ เพื่อให้การเก็บ
ค่าบารุงได้ จึงขอแก้ไขข้อ ๗ เป็น ให้ขออนุญาตใช้ห้องประชุมก่อนวัน
ประชุมหรือในวันที่จะประชุม
ข้อ ๑๒ วรรค ๒ เขียนว่า ชาระค่าบารุงห้องประชุมให้เรียบร้อยก่อนวัน
ใช้ห้องประชุม เปลี่ยนเป็นให้ชาระให้เรียบร้อยในวันที่ประชุม ส่วนข้อ
อื่นๆเหมือนเดิม
ประธานสภาฯ - มีท่านใดสงสัยมั่ยค่ะ
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๘ ระเบียบการใช้ห้องประชุมอยากให้มีความชัดเจน
ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่นอยากให้ชี้แจงให้ทราบชัดเจน
ประธานสภาฯ - เชิญนิติกรฯ
นายช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์ ตาแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ ส่วนราชการที่จะขอใช้สถานที่จะถือหนังสือขออนุญาตมา
ในการปฏิบัติในครั้งต่อๆไป ถ้าถือหนังสือมาแล้วขอให้เขียนใบขออนุญาต
ใช้ห้องประชุมด้วย เพื่อเสนอให้นายก อบต.พิจารณา
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ข้อ ๑๓ นายกหรือผู้มีอานาจเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ห้อง
ประชุมหรืองดเว้นค่าบารุงหรือยกเว้นค่าบารุงเพียงบางส่วนในกรณีจาเป็น
ฯลฯ ถ้าเป็นส่วนราชการจะไม่เรียกเก็บค่าบารุงอยู่แล้ว แต่เอกชนจะต้อง
เสียค่าบารุง
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวรถจณี งิมสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔ การใช้ห้องประชุม กานันผู้ใหญ่บ้าน
ไม่เข้าใจการเก็บค่าบารุง
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยค่ะ
- ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ ท่านใดเห็นด้วยกับแก้ไขระเบียบองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่า
บารุง ในครั้งนี้ ยกมือด้วยค่ะ

๔

ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
๒ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ แก้ไขระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบารุง
๑๔ เสียง
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๒ คน
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ และ อบต.บึงอ้อได้ขอ
อนุมัติพื้นที่เพื่อดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จ
พระเทพฯ ครั้งล่าสุดที่กระผมได้ไปประชุมที่ศูนย์พันธุกรรมพืชฯ ที่อาเภอ
สีคิ้ว ทางหน่วยงานในโครงการพระราชดาริได้ให้ข้อเสนอแนะ พื้นที่ที่
ดาเนินการจะต้องเป็นพื้นที่ของหลวง เป็นพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์ นสล.ชัดเจน
ไม่ใช่พื้นที่ป่าและพื้นที่ที่มีการพิพาทระหว่างชาวบ้านกับรัฐ และผู้บริหาร
ได้หารือและได้ลงไปดูพื้นที่พื้นที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์วัดบึงสมบูรณ์
พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๗ ไร่กว่า มีต้นไม้ที่เก่าที่มีอยู่
ประมาณ ๑๐ ต้นดังนั้น จึงอยากจะเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
พื้นที่ หมู่ ๑ แต่เป็นวัดหมู่ ๙ หลังจากขอมติที่ประชุมแล้ว ก็ต้องให้
ผู้ใหญ่บ้านทาการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเข้าร่วมโครงการและต้อง
มีชุมชนมีส่วนร่วม
ขอสอบถามว่า มีพื้นที่ตรงไหนที่เห็นว่าเหมาะสม
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๖ มีความเห็นว่าพื้นที่ราชพัสดุของหมู่ที่ ๕และ๖ มี
ความเหมาะสมที่จะร่วมโครงการ
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ทื่ ๘ พื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ ๘ มีพื้นที่ ๒๒
ไร่ มี นสล. เสนอให้ปรับปรุงพื้นที่และอนุรักษ์ให้รุ่นหลาน
ประธานสภาฯ - มีอีกมั่ยค่ะ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ,๕,๖ และ ๘ จะนาเสนอ
เข้าร่วมโครงการฯ

๕

ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใด
เห็นด้วยกับ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการดาเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๔ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
๒ คน
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ การ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการ
ดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในครั้งนี้ ๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๒ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - เชิญเสนอค่ะ
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย ตาแหน่ง
รองนายก อบต. ขอเสนอการเปลี่ยนชื่อซอย เช่น เปลี่ยนเป็นซอย ๑
ซอย ๒
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ ๕ ติดทั้งวัน ไม่ดับเลย
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ ไฟฟ้าแสงสว่าง อยากให้เร่งดาเนินการ
- การปรับเกรดถนนที่ได้ทาหนังสือร้องเรียนมาอยากฝากให้คณะผู้บริหาร
ช่วยเร่งดาเนินการ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย ตาแหน่ง
รองนายก อบต. การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ ที่ ๒ ถนนสายมาบหวายเชื่อมหนองแดง กระผมได้ทา
หนังสือร้องเรียนเข้ามาแล้ว ถนนขาดแต่ยังไม่มีการแก้ไข
- ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ ๒ หม้อแปลงเล็ก ไฟฟ้ามันตก จะแก้ไขอย่างไร จะ
เปลี่ยนให้ใหญ่กว่าเดิมได้มั่ย
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ หม้อแปลงที่กล่าวถึงเป็นหม้อแปลงใหญ่ใน
หมู่บ้าน ชาวบ้านใช้ไฟฟ้าเยอะกระแสไฟเลยตก ผมเสนอให้ชาวบ้าน

๖

เข้าชื่อกันทาหนังสือเข้ามาที่ อบต. เพื่อทาเรื่องไปยังสานักงานไฟฟ้า ส่วน
งบประมาณที่จะซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างอยากให้ตั้งไว้ให้เพียงพอสาหรับ
การซ่อมแซม
ประธานสภาฯ - มีใครซักถามอะไรเพิ่มเติมมั่ยค่ะ ถ้าไม่มีขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่
๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงอ้อ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(สมเจต วิลัยสูงเนิน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

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

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

