๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
**********************
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
๒ จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
๓ นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
๔ นายกาศ แดงสันเทียะ
๕ นายปราโมทย์ ช่วยงาน
๖ นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
๗ นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
๘ นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ
๙ นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
๑๐ นายองอาจ เจิมขุนทด
๑๑ นายวีระ เจิมขุนทด
๑๒ นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
๑๓ นายวิเชียร งัดสันเทียะ
๑๔ นายธีรชัย ช่วยงาน
๑๕ นายบุญยัง รัตนารักษ์

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ 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 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

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางกัลยา เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑ ลาป่วย
๒. นายอานวย ปิ่นสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๕ ลาป่วย
๓. นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๙ ลากิจ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายวันชัย ลับสันเทียะ
นายสุริยา สีมารัตนาภรณ์
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
มานพ ปลอดสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล วันชัย ลับสันเทียะ
เลขานุการนายก อบต.
สุริยา สีมารัตนาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
มาลินี ลับสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการฯ
อัญชลี คณิตศิลป์

หมายเหตุ

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖ ๒ มีผู้มาประชุม ๑ ๕ คน ไม่มา ๓ คน
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ๔ คน พนักงาน อบต. ๒ คน เจ้าหน้าที่
นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ๑ 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. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
๒๕๖๓ วาระที่ ๒
ประธานสภาฯ - เชิญประธานกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖
๓
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียนประธานสภาฯ กระผม นาย
พยุงศักดิ์ เรียง สันเทียะ ประธาน
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖ ๓ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖ ๒ เวลา
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ขอรายงานพอสรุปได้ ดังนี้

๓

๑. ไม่มีผู้ใดเสนอคาขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมแล้ว เห็นควรแก้ไขถ้อยคาบาง
ประการ ในหน้าที่ ๒๑ ตามรายละเอียดในบันทึกประชุม ในส่วนอื่นๆไม่
มีแก้ไข เห็นควรคงร่างฉบับเดิม
เลขานุการสภาฯ - เนื่องจากไม่มีท่านใดขอยื่นคาแปรญัตติและสงวนคาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๓ จึง
ขอให้ท่านประธานสภาฯสอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๓ ในวาระที่ ๒
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอหรือไม่ อย่างไร
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๓ ในวาระที่ ๒ ตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติ ยกมือด้วย
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๓ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วย
ที่ประชุม - ไม่มี ไม่มา
๓ คน งดออกเสียง ๑ คน
ประธานสภาฯ - สรุป สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีมติในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติ เห็นด้วย ๑๓ คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๓ คน งดออก
เสียง ๑ คน
๒. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๓ วาระที่ ๓
ประธานสภาฯ - ท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖ ๓ วาระที่ ๓ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๓ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ไม่มา ๓ คน งดออกเสียง ๑ คน
ประธานสภาฯ - สรุปร่าง สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๓๒ วาระที่ ๓
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ มีมติเห็นด้วย ๑๓ คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๓ คน
งดออกเสียง ๑ คน

๔

๓. ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่ม-กุ่มพญา
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้รับแจ้งจาก
นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ตามหนังสือที่ นม๐๐๑๐(๘)/๔๕๓ ลงวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้
ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่ม-กุ่มพะยา เนื่อง
ด้วยนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอจะขออนุญาตเข้าทาประโยชน์พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่ม-กุ่มพญา เพื่อนามาจัดสรรให้
ราษฎรเข้าทาประโยชน์และอยู่อาศัยในรูปแบบของนิคมสหกรณ์ตาม
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยพื้นที่ที่
ขออนุญาตมีเนื้อที่ ๖๖,๒๘๗ ไร่ ตามแผนที่อาณาเขตแสดงบริเวณที่
ขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ที่แนบมาด้วยโดยพื้นที่ของนิคมสหกรณ์
ขามทะเลสอบางส่วนมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่
ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่ม-กุ่มพญา ต่อสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
น.ส.แพรวพรรณ เสฏฐรังสี - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวแพรวพรรณ เสฏฐรังสี ตาแหน่ง
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่มกุ่มพญาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และ ๒๕๑๗ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๑๓ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ มอบหมายให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้พื้นที่ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่มกุ่มพญามาจัดสรรให้กับราษฎรได้เข้าทาประโยชน์ทางการเกษตร และเป็น
ที่อยู่อาศัยในรูปแบบของนิคมสหกรณ์ ซึ่งได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่จากกรมป่า
ไม้เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรได้
ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้หมดสัญญาเช่าแล้ว ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้มีหลักเกณฑ์ให้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ ทาให้ต้องนาเรื่องนี้มาขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น ถ้าสภามีมติเห็นชอบจะทาให้นิคมสหกรณ์มาดูแลพื้นที่
ดังกล่าว ต่อไป แต่ถ้าไม่เห็นชอบกรมป่าไม้จะเป็นผู้เข้ามาดูแลแทน
ประธานสภาฯ - มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ

๕

- ถ้าไม่มีขอมติครับ
ประธานสภาฯ - ท่านใดเห็นด้วยกับ
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่ม-กุ่มพญา ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ยกมือเห็นด้วย ๑
๓ คน
ประธานสภาฯ - ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ไม่มา ๓ คน งดออกเสียง ๑ คน
ประธานสภาฯ - สรุป สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
มีมติเห็นชอบในการขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเหล็กไฟ-หนองกระทุ่ม-กุ่มพญา มีมติ
เห็นด้วย ๑๓ คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๓ คน งดออกเสียง ๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ - ใครมีอะไร เชิญเสนอ
ครับ
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ - เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สอบถามเรื่องประกาศการรับสมัครพนักงาน
เก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เนื่องจากมีประกาศรับสมัคร
รับสมัครสองครั้งแต่ได้ค่าตอบแทนไม่เท่ากัน
เลขานุการสภาฯ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตาแหน่ง
เลขานุการสภาฯ การรับสมัครมี ๒ ประเภท ตาแหน่งจ้างเหมาบริการ
กับพนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทนเลยไม่เท่ากัน
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จ่าสิบตารวจสมเจต 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

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

