๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ มิถุนายน 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.
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
๗

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

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

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

ตาแหน่ง

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ -

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อขออนุญาตเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี
๒๕๖๒ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งพิจารณาข้อราชการอื่นๆ
นายอาเภอขามทะเลสอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีกาหนด ๑๕ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๑. ขออนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประธานสภาฯ - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ
สั่งการด่วนที่สุด ให้ดาเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑
–
๒๕๖๕) จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงทบทวนแผนฯ
ในหนังสือสั่งการได้มีข้อเสนอแนะให้นาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี มาทาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี แต่จะต้องมีการประชาคมตาบล และผ่านการ
ประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน - เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมาลินี ลับสูงเนิน ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขออ่าน รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นด้วยกับการ
ขออนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในครั้งนี้ ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๖ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา
ไม่มี
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการขออนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ๑๖ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑
เสียง ไม่มา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ

๔

นางสาววิลาวัณย์ บุญคุ้ม - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววิลาวัณย์ บุญคุ้ม ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อจัดโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าร่วมกับปศุสัตว์อาเภอขามทะเลสอ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ ออกให้บริการวันละ ๒ หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.
เป็นต้นไป
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เอสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ เสนอให้ อสม.ร่วมออกให้บริการ
ฉีดวัคซีนด้วย เพราะ อสม.เป็นผู้สารวจจานวนสุนัขและแมว และในการ
ฉีดวัคซีนเจ้าของสุนัขและแมวจะเสียค่าฉีดตัวละ ๑๐ บาท
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ ชาวบ้านหมู่ที่ ๘ ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
การวางท่อข้างโรงเรียน เนื่องจากมีปัญหาน้าท่วมเมื่อปีที่แล้ว ท่อไม่
สามารถระบายน้าได้ ซึ่งนายก อบต.บึงอ้อได้แก้ไขโดยไปขุดหลังท่อ พอ
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวต้องถมคนดินให้สูงขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนน้าไหลลงไม่ได้
ขอสอบถามว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาให้มาดูจุด
ท่อลง ได้ไปขุดปลายท่อเพื่อป้องกันน้าท่วม
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยากให้มีการเก็บตก เพราะปศุสัตว์
เขาไม่ให้ผู้ไม่ได้เข้ารับการอบรมฉีดวัคซีน
นางกัลยา เอี่ยมสะอาด - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางกัลยา เอี่ยมสะอาด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ท่อระบายน้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ แตก แจ้ง
นานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
นายกาศ แดงสันทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๒ หนองสลักไดที่จะขุดลอกเหมืองลงสระหนอง
น้อย สอบถามว่าจะได้ดาเนินการเมื่อไร
นายวีระ เจิมขุนทด - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ถนนสายหนองกระโดนขาดเนื่องจากฝนตก
อยากให้ช่างไปสารวจ ตอนนี้รถสัญจรผ่านไม่ได้
- การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถึงไหนแล้ว เพราะไฟเสียนานแล้ว เมื่อฝน
ตกสายไฟห้อยลงมาต่ามาก
นายธีรชัย ช่วยงาน - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตาแหน่ง สมาชิก
สภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ มีชาวบ้านฝากถามเรื่องกลิ่นรบกวน มีกลิ่น

๕

เหม็นจากฟาร์มหมูเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา
ตรวจสอบ
ประธานสภาฯ - มีใครซักถามอะไรเพิ่มเติมมั่ยครับ ถ้าไม่มีขอนัดประชุมครั้งต่อไป
ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงอ้อ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จ่าสิบตารวจ สมเจต 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

๖

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายปากทางบ้านเสธลือเดช – หนองรี (แผนฯเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้า ๒๕ ข้อ ๑) ดาเนินการโดย ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด
งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายถนนเหมือง – หนองไข่เน่า (แผนฯหน้าที่ ๑๒๙ ข้อ ๑.๕)
ดาเนินการโดย
ลงดินซ่อมแซมผิวจราจร จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร สูง ๑ เมตร ปริมาณดิน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่งบดอัด งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๗

๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหนุ่มเสก (แผนฯหน้าที่ ๑๒๑ ข้อ ๑.๓)
ดาเนินการโดย ลงหินคลุก
ซ่อมแซมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ๒๑๗
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด งบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐ บาท

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

