๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ เมษายน 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
๑๘

ชื่อ - สกุล
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นายกัลยา เอี่ยมสะอาด
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

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
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
กัลยา เอี่ยมสะอาด
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

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
นายวันชัย ลับสันเทียะ
นายสุริยา สีมารัตนาภรณ์
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์
นางสาววิลาวัณย์ บุญคุ้ม

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

หมายเหตุ
ลายมือชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มานพ ปลอดสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล วันชัย ลับสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.
สุริยา สีมารัตนาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการฯ
อัญชลี คณิตศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
วิลาวัณย์ บุญคุ้ม

ตาแหน่ง

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีผู้มาประชุม ๑๘ คน ไม่มา ไม่มี ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้บริหาร ๔ คน พนักงาน อบต. ๒ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม)
ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง

๓

เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯคราวที่แล้วที่ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมไป แต่ยังมีบางหมู่ข้อมูลยังคลาดเคลื่อน จึงได้ให้
กองช่างไปไปสารวจแล้วรายงานผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ - เชิญนายก อบต.
นายมานพ ปลอดสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต. ขออ่านรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ดังนี้
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
๑. โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๙ สายวัดป่าหนองสะแก-โนนตาล
หมู่ที่ ๙ (แผนหน้าที่ ๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ดาเนินการโดย ลงหิน
คลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐. - บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนสายหลังบ้านนายถวิล-วัดป่ากุ่มพะยา หมู่ที่ ๔
(แผนหน้าที่ ๑๒๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ดาเนินการโดย ช่วงที่ ๑ ลงดินขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง
๐.๕๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ ลงดินขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูง
๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐. - บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถวัลย์-นายแปว
บ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ (แผนหน้าที่ ๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ดาเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๓๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐. - บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๖ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
ไม่มี

๔

ประธานสภาฯ -

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
๑๖ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - เชิญเสนอครับ
นายมานพ ปลอดสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเทียะ ตาแหน่ง
นายก อบต. อยากให้ทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ บริเวณถนนสายบึงอ้อ-โตนด หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
- วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจะจัด
กิจกรรมรดน้าผู้สูงอายุพร้อมกับจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยเวียนไปจนครบ ๙
หมู่บ้าน จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรม
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ อาเภอฝากให้ระมัดระวังเรื่องเมาไม่ขับ
- ทางสถานีตารวจภูธรภาค ๓ กาชับมาที่พื้นที่ตาบลบึงอ้อว่าเป็นแหล่งพัก
ยาเสพติด
- การโจรกรรมล้อแมกซ์ ฝากกาชับให้ดูแลรถที่จอดทั้งของตัวเองและ
คนข้างๆ มีปัญหารีบโทรศัพท์แจ้งตารวจ
- กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติและรายงานเดือนเมษายน โครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้รายงานโครงการเพิ่มสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน และอีกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
มอบให้นักวิชาการสาธารณสุขแจ้งที่ประชุม
นางสาววิลาวัณย์ บุญคุ้ม - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววิลาวัณย์ บุญคุ้ม ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง หลังจากประชุมสภาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินรณรงค์
การคัดแยกขยะ
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอนนี้ อบต.บึงอ้อได้สารวจจานวน
สัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว เรียบร้อยแล้ว หลังจากสรุปยอดเรียบร้อยแล้วจะ
ได้ดาเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ซ่อมแซมถนน
สายหนองไข่เน่า

๕

- ขอบคุณที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและ
แมว จะมีปัญหาสุนัขจรจัด เพราะจับฉีดวัคซีนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าของ
จับให้ ในส่วนนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร
นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวรถจณี งิมสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๔ ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้จัดสรร
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
นายกาศ แดงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒ สอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของ
หมู่ที่ ๒ จะได้ดาเนินการเมื่อไร
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวรถจณี งิมสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙ วัคซีนพิษสุนัขบ้า อบต.บึงอ้อจะจัดหา
ให้ แต่ไม่มีค่าฉีด อยากให้ตั้งงบประมาณเยอะขึ้น
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ อยากจะขอปรึกษาว่า วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้ อสม.ที่สารวจมาฉีดได้มั่ย เพราะหาคนฉีดยาก
นายวิเชียร งัดสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวิเชียร งัดสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ผลักดันงบประมาณทา
ถนน คสล.จากบึงอ้อไปโนนตาล แต่ยังขาดอีกประมาณ ๕๐ เมตร
อยากของบประมาณทาให้สุดถนน
- อยากให้เร่งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชารุด
นายองอาจ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายองอาจ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๖ ถนนไปบ้านหนองกระโดนเสียหายเยอะ อยากให้
ซ่อมแซม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา
ประธานสภาฯ - มีใครซักถามอะไรเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา

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

๖

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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๘

๙

๑๐

๑๑
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