๑

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
**********************
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
นายอำนวย ปิ่นสันเทียะ
นายองอาจ เจิมขุนทด
นายวีระ เจิมขุนทด
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
นายธีรชัย ช่วยงาน
นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ
นายบุญยัง รัตนารักษ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางกัลยา เอี่ยมสะอาด

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๑

ลาป่วย

หมายเหตุ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายวันชัย ลับสันเทียะ
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
เลขานุการสภา อบต.บึงอ้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เจ้าพนักงานธุรการฯ

ลายมือชื่อ
มานพ ปลอดสันเทียะ
วันชัย ลับสันเทียะ
ชโนทัย ลับสูงเนิน
อัญชลี คณิตศิลป์

หมายเหตุ

- เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่าวันนี้เป็นการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีผู้ม าประชุม ๑๗ คน ไม่มา ๑ คน ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้บริหาร ๒ คน พนักงาน อบต. ๒ คน
เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- ด้วยมติที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง อ้อ ได้กำหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มี
กำหนด ๑๕ วัน ระหว่างวั นที่ ๑ - ๑๕ กุ ม ภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงอ้อวันแรก ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตำบลบึ งอ้ อ สมั ยสามัญ สมั ยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี

๓

พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้ นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- เชิญผู้เกี่ยวข้อง
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตำรวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตำแหน่ง
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา มีข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับระเบียบ ให้ดูรายงานการประชุมในหน้าที่ ๑๐ ข้อ ๒ กำหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปที่
ประชุมสภาฯ มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ จำนวน ๕ สมัย แต่เนื่องจากตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยข้อบัง คับ ประชุม สภาท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว
ให้สภาท้ องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้ องถิ่น เลขานุก าร สภาท้ องถิ่น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม เกี่ยวกับการประชุม สมั ยสามัญ ดังนี้
(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า
ปีนั้นจะมี สมั ยประชุม สามั ญ ประจำปีกี่ ส มั ย แต่ละสมั ยในปีนั้น จะเริ่ม เมื่ อใด
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับ ให้ก ำหนดวันเริ่ม ประชุมสมัยประชุมสามั ญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน ประกอบกับพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด ดังนั้น จึงขอไม่รับรองมติดังกล่าว แต่รับรองในส่วนอื่น
- มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นด้วยกับการไม่รับรองการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ สมัย แต่รับรองในส่วนอื่น ยกมือด้วยครับ
- สรุป ที่ ป ระชุม เห็นด้วยกั บ การไม่ รับ รองการกำหนดสมั ยประชุ ม สมั ยสามั ญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ สมั ย แต่รับ รองในส่วนอื่น เห็นด้วย ๑๕
คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการทีส่ ภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔

- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่

๑. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานสภาฯ
- เชิญเสนอครับ
นายธีรชัย ช่วยงาน
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
บึงอ้อ หมูท่ ี่ ๘ ขอเสนอ ๔ สมัย ขอผู้รบั รองครับ
นายวีระ เจิมขุนทด
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต
บึงอ้อ หมูท่ ี่ ๖ ขอรับรอง
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์ - เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์ ตำแหน่ง สมาชิก
สภา อบตบึงอ้อ หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง
ประธานสภาฯ
- มีท่านใดจะเสนอป็นอย่างอื่นมั่ยครับ ถ้าไม่มีขอมติ ใครเห็นสมควรว่าควรมีการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ สมัย ดังนี้
สมัยสามัญที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สมัยสามัญที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นับ ๑ ๒ ๓
- สรุป เป็นอันว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อมีมติให้ประชุมสภาฯสมัย
สามั ญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สี่ส มั ย เห็นด้วย ๑๕ คน ไม่ เห็ นด้วย ไม่ มี
งดออกเสียง ๑ คน ดังนี้
สมัยสามัญที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สมัยสามัญที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประธานสภาฯ
- เชิญผูเ้ กี่ยวข้อง
จ่าสิบตำรวจสมเจต วิลัยสูงเนิน - เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุการสภาฯ สืบ เนื่อ งมาจากการปฏิบัติงานจึงขอปรับแผนโดยขอปรับ แผน
เดิ ม จากถนนหิ น คลุ ก เป็ น ถนนคอนกรี ต เพื่ อ ขอรั บ งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เชิ ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯชี้แจงรายละเอียดครับ

๕

นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน

- เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ ขออ่านรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แจก ดังนี้

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุ
ประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบึงอ้อ
- หนองรี

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายหนองแดง – พันดุง

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายบึงสมบูรณ์ –
วัดป่าเจริญธรรม

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๒,๐๕๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ระยะทาง ๒,๒๕๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐
เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓๐๘ ตารางเมตร

ที่

โครงการ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

-

๙,๙๐๐,๐๐๐

๙,๙๐๐,๐๐๐ จำนวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวด
เร็วในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-

-

-

๙,๖๐๐,๐๐๐

๙,๖๐๐,๐๐๐ จำนวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวด
เร็วในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-

-

-

๙,๙๐๐,๐๐๐

๙,๙๐๐,๐๐๐ จำนวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวด
เร็วในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-

-

-

๒๒๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวด
เร็วในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้การ
เสริมเหล็กสายซอย ๒/๑ คมนาคม
บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔
สะดวก
รวดเร็ว

๒๒๐,๐๐๐

จำนวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
➢แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสงค์
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
๑ ก่อสร้าง
เพื่อระบายน้ำ
ดาดคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
ดาดคอนกรีต
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ
เหมืองกุ่มพะยา
และกักเก็บน้ำใน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์
หมู่ที่ ๓
การอุปโภคบริโภค กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว
และใช้ในการเกษตร พร้อมก่อสร้างกำแพงคอนกรีตปากท่อ

ประธานสภาฯ
นายธีรชัย ช่วยงาน
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
ประธานสภาฯ

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(KPI)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ/จำนวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ

- มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายธีรชัย ช่วยงาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาสภา อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๘ สอบถามการปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯสามารถขอปรับปรุงแผนในการประชุมสภาฯในครั้งนี้เลยได้มั่ย
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมจ่าสิบตำรวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ตำแหน่ง เลขานุ การสภาฯ การขอปรับปรุงแผนฯจะต้องให้ ผู้นำหมู่บ้าน
จัดทำประชาคมเข้ามา เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรม แล้วจึงขออนุมัติจากสภาฯ
- มีท่านใดซักถามมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัตริ ่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กองช่าง

๘

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ยกมือด้วยครับ
- ยกมือเห็นด้วย ๑๕ คน
- ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
- ไม่มี ไม่มา ๑ คน งดออกเสียง ๑ คน
- สรุป สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อมีมติเห็นด้วยกับการขออนุมัตริ ่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติเห็นด้วย ๑๕ คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๑ คน งดออกเสียง ๑ คน

๙

ประธานสภาฯ
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน

๓. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- เชิญผู้เกี่ยวข้อง
- เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ ขออ่านรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แจก ดังนี้

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔

๑. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา
โอนลด (กองการศึกษา)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โอนลด จำนวน ๓,๖๐๐ บาท
รายการ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือ
ภายหลังการก่อสร้าง
รายการ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา
ดำเนินการโดย การประปาส่วนภูมิภาค ติดตั้งมาตรวัดน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ขนาดมาตรวัดน้ำ ½ นิ้ว
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่ มี ท่ านใดเห็น ด้ว ยกั บ การขออนุ มั ติโ อนงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกมือด้วยครับ
- ยกมือเห็นด้วย ๑๕ คน
- ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือด้วยครับ
- ไม่มี ไม่มา ๑ คน งดออกเสียง ๑ คน
- สรุ ป สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบึ ง อ้ อ มี ม ติ เ ห็ น ด้ วยกั บ การขออนุ มั ติ
โอนงบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นด้วย ๑๕
คน ไม่เห็นด้วย ไม่มี ไม่มา ๑ คน งดออกเสียง ๑ คน

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
เลขานุการฯ

นายเลอสรรค์ สันทัด

นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ

นายเลอสรรค์ สันทัด

นายกาศ แดงสันเทียะ

นายเลอสรรค์ สันทัด

นายวีระ เจิมขุนทด
นายเลอสรรค์ สันทัด
จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน
นางสาวอรชร ครามสูงเนิน

เรื่อง อื่นๆ
- มีท่านใดจะซักถามมั่ยครับ
- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุการสภาฯ มีส มาชิกสภา อบต.ซักถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
จะขออนุญาตให้กองช่างมาชี้แจงปัญหาอุปสรรค
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเลอสรรค์ สันทัด ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าฯ
ตอนนี้กองช่างมีผู้ช่วยช่างไฟฟ้ามาช่วยงาน ๑ คน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สั่งไปยังไม่ได้
ไฟฟ้ าแสงสว่างบางจุดที่ สูง เกินนั่ง ร้านยังไม่ ได้ซ่อม จุดที่ เป็นทางแยกหมู่ที่ ๙
ไปโนนตาล มีสายไฟฟ้าเยอะมากยัง ซ่อมไม่ได้ แผนการซ่อมไฟฟ้าที่ลงไว้ในกลุ่ม
ไลน์ เป็นเพียงแผนการซ่อม แต่ ห ากซ่อมแซมไฟฟ้ าหมู่ ไหนเสร็จก็ไปซ่อมหมู่อื่น
ต่อไปเลยครับ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ ตำแหน่ง สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๑ มีสองจุดที่ช่างลงไลน์ว่ารถเข้าไม่ได้ กองช่างมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เพราะผ่านมาหลายวันแล้ว
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเลอสรรค์ สันทัด ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติการ ในหมู่ ที่ ๔ จะมีต้นไม้ และเสาไฟฟ้าเอียง ตอนนี้ได้สั่งซื้อรองเท้าปีน
เสาไฟฟ้าไปแล้ว
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกาศ แดงสันเทียะ ตำแหน่ง สมาชิกสภา
อบต. หมู่ที่ ๒ ไฟฟ้าแสงสว่ างไม่ติด ๓ หลอด แต่อยากเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มอีก ๓ หลอด
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเลอสรรค์ สันทัด ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน ถ้ามีสายเมนผ่านก็ติดได้ แต่ถ้าไม่มีก็ต้องอุดหนุนการไฟฟ้าให้เขาติด
เพิ่มให้
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ ๖ ไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ ๖ สีย ๘ หลอด อยากให้ซ่อมด้วย
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเลอสรรค์ สันทัด ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน ถ้าอุปกรณ์มาจะรีบซ่อมให้ด่วน
- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุการสภาฯ ให้กองคลังได้ชี้แจงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
- เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวอรชร ครามสูงเนิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
พัสดุชำนาญงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้สอบถามร้านเนติการไฟฟ้า จะสัง่
อุปกรณ์ ๒๐ รายการ แต่หาให้ได้เพียง ๑๖ รายการ จึงสอบถามไปที่ร้านบุ๊คเฮ้าส์

๑๑

จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

นายวีระ เจิมขุนทด
นายธีรชัย ช่วยงาน

นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นายมานพ ปลอดสันเทียะ

จ.ส.ต.สมเจต วิลัยสูงเนิน

ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุการสภาฯ มีท่านใดซักถามเพิ่ม
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อน
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวีระ เจิมขุนทด ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
บึงอ้อ หมู่ที่ ๖ เหมืองขาดเมื่อไรจะได้ซ่อม เกรงฝนจะตกลงมาก่อน
- ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฝากให้ปลัดช่วยดูแล
- ถนนสายโนนตาลใหญ่ มี บ างจุ ด เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง จุ ด อั น ตราย ขอ
งบประมาณลูกรัง ๑ รถ เพื่อลดอุบัติเหตุ
- เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวสมร ขึม สันเทียะ ตำแหน่ง สมาชิกสภา
อบต.บึงอ้อ หมู่ที่ ๓ สอบถามการซ่อมแซมเหมือง หมู่ที่ ๓
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายมานพ ปลอดสันเที ยะ ตำแหน่ง นายก
อบต. การซ่อมแซมเหมืองจะเร่งดำเนินการให้
- เรื่องไหล่ทางจะดำเนินการเสริมไหล่ทางเพิ่มเติมให้
- เรีย น ประธานสภาฯ กระผมจ่ าสิ บ ตำรวจสมเจต วิ ลั ยสู ง เนิ น ตำแหน่ ง
เลขานุการสภาฯ เรื่องเหมืองจะรีบดำเนินการตรวจสอบให้
- ไหล่ถนนจะให้ช่างสำรวจและเร่งดำเนินการ
- หมู่ ๓ ซ่อมแซมเหมืองหมู่ ๓ จะให้ช่างประเมินราคา
- การจุดไฟเผาขยะในหมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า มี ความผิด สามารถแจ้ง
ความดำเนินคดีได้เลย
- มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมมั่ยครับ
- ถ้าไม่มี ขอปิดประชุมครับ
๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) จ่าสิบตำรวจสมเจต วิลัยสูงเนิน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(สมเจต วิลัยสูงเนิน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

ตรวจถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

วีระ เจิมขุนทด
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระ เจิมขุนทด)

๑๒

(ลงชื่อ) สมร ขึมสันเทียะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมร ขึมสันเทียะ)
(ลงชื่อ)

วิเชียร งัดสันเทียะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิเชียร งัดสันเทียะ)
(ลงชื่อ)

บุญส่ง เชิดสูงเนิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญส่ง เชิดสูงเนิดน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

