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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2565
เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
--------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10

จานวน 10 คน

ชื่อ - สกุล
นายบุญส่ง
เชิดสูงเนิน
นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
นายกาศ
แดงสันเทียะ
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
นายสมบัติ จิตนอก
นางพิกุล
กิตติวราพล
นายวีระ
เจิมขุนทด
นายธีรชัย
ช่วยงาน
นายโสภณ
โพธิ์ศรี
นางสมจิตร ธรรมมา

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.บึงอ้อ
รองประธานสภา อบต.บึงอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
บุญส่ง เชิดสูงเนิน
พยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
กาศ แดงสันเทียะ
สมร ขึมสันเทียะ
สมบัติ จิตนอก
พิกุล กิตติวราพล
วีระ เจิมขุนทด
ธีรชัย ช่วยงาน
โสภณ โพธิ์ศรี
สมจิตร ธรรมมา

ผู้ไม่มาประชุม จานวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 8 คน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นายมานพ ปลอดสันเทียะ
นายจาเนียร นาคขุนทด
นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
นายวันชัย ลับสันเทียะ
นายอานนท์ โรจน์บูรณวงษ์
นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน
นายจิรวัฒน์ ดอกศร
นายลาพูล จันทร์ทอง

ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มานพ ปลอดสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จาเนียร นาคขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาบล วันชัย ลับสันเทียะ
ผอ.กองช่าง
อานนท์ โรจน์บูรณวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนฯ
ชโนทัย ลับสูงเนิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จิรวัฒน์ ดอกศร
นักจัดการงานทั่วไป
จันทร์ทอง

เริ่มประชุมเวลา/...

-๒-

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภา

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มาประชุมพร้อมกัน จานวน
9 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึง
อ้อ นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
เลขานุการอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 และขอเชิญท่านประธานสภากล่าวเปิด
ประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน 1.1 ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ท่านสมบัติ จิตนอก ที่ได้รับ
เลือกตัง้ เข้ามาเป็นตัวแทนชาวบ้าน
ประธานสภา
1.2 เรื่องขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพิ่มสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างใน
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2565
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาหรือไม่ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา
ไม่มี
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภา ผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา
รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
มติที่ประชุมสภา
เห็นชอบ
7 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
เพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 20 โครงการ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา
ตาบลบึงอ้อ ขอเชิญครับ
นางสมจิตร ธรรมมา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน
เลขานุการสภา
ดิฉันนางสมจิตร ธรรมมา เลขานุการสภา ขอเรียนชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ด้งต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใ นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน/...
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ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ ส่ ง เงิ น สมทบกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสารองรายจ่ายเป็นค่าใชจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีก ร้อยละสิ บของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ ผู กพัน ให้ เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงสถานะการเงินการคลั ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
- เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 15,843,934.80 บาท
- สารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 5,410,618.80 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น กันไว้ร้อยละ 10 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น
จานวน 3,600,000
บาท
- เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้
จานวน 6,833,316
บาท
ต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาค่ะ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน เลขานุการสภาได้ชี้แจ้งระเบียบรวมถึงยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ให้ที่ประชุม
ประธานสภา
สภาฯ ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ชี้แจงรายละเอียด
โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ขอเชิญครับ
นายมานพ ปลอดสันเทียะ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายก อบต.บึงอ้อ
ส่วนตาบลบึงอ้อทุกท่าน ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ทาให้ถนน
หลายสายภายในตาบลบึงอ้อได้รับความเสียหายเป็นจานวนมากส่งผลให้ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนในการสัญจร ไป- มา รวมถึงการขนพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้ว ย
ความยากลาบาก และมีทานบพังทลายแห่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ซึ่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในขณะนั้น ได้
แก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว แต่ยังมีถนนหลายสายที่
จะต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ก่ อ นที่ ฝ นจะมาในอี ก ไม่ กี่ เ ดื อ น
ข้างหน้านี้ จากการรวบรวมหนังสือร้องทุกข์ของชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลได้
ออกสารวจและรวบรวมความเสียหายแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 ข้อ 89
งบประมาณ ที่ขออนุมัติ 6,820,000 บาท จานวน 20 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อ/...
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๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายหมู่บ้านสวัสดิการทหารช่าง
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.- บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ ข้อ ๑
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายหนองสลักได – แยกวัดใหม่
โนนตาล โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร งบประมาณ 494,000
.-บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ ข้อ ๔
๓.โครงการปรับปรุงซ่อมถนน หมู่ที่ ๒ สายนาบน- หนองสะแก โดยปรับปรุงถนน กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
หน้าที่ ๑๑ ข้อ ๙
๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ สายข้างโรงเรียนกุ่มพะยา หนองกระทุ่ม
วิทยา (ปรับปรุงถนนหินคลุก) โดยปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ข้อ ๑๔
๕.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สายบ้านนางล าดวน โดยก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้ อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐.- บาท อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๑.๒
๖.โครงการวางท่ อ ระบายน้ าสระหนองขี้ กระทา หมู่ที่ ๔ บ้ า นบุ ร ะไหว โดยวางท่ อ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จานวน ๘ ท่อน งบประมาณ
๗๐,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่
๑๑๙ ข้อ ๒
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหนองน้าใส โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๗ ข้อ ๑.๒
๘.โครงการถนนหินคลุก สายหนองเรือ - โคกกระพี้ โดยลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๖ ข้อ ๑.๓

9.โครงการขุด/...

-๕-

๙.โครงการขุด ลอกเหมื อ งหนองน้ อย - หนองกระโดน โดยขุด ลอก ปริ ม าตรดิน ขุ ด
๔,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๒ ข้อ ๓
๑๐.โครงการถนนหินคลุก สายหนองฝ่าว โดยลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐
เมตร งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น อบต.บึงอ้ อ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๘ ข้อ ๑.๓
๑๑.โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ ๖ สระตะวันตกบ้าน โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จานวน ๑๒ ท่อน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท
อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อบต.บึ ง อ้ อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่ ม เติ ม และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 4 ข้อ ๓
๑๒.โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายวัดหนองกระทุ่ม – บึงกุ่มพะยา โดยลงหินคลุก
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐ ข้อ ๑.๓
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายวัดหนองกระทุ่ม – บึงกุ่มพะยา/3
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อบต.บึ ง อ้ อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่ ม เติ ม และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓ ข้อ ๕
๑๔.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก หมู่ ที่ ๗ ซอย ๑๐ โดยก่อสร้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้ อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐.- บาท อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ข้อ ๑๑
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๙.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐.- บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๑ ข้อ ๑.๒
๑๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านผู้ใหญ่ว่าย โดยปรับปรุงถนนหิน
คลุ ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท อยู่ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บึงอ้อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๔๖
๑๗.โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายบึงโพน – โนนตะราด โดยลงหินคลุก กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐ ข้อ ๑.๓
18.โครงการก่อ/...

-๖-

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายหนองรังกา -บ้านโนนตาล
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐.- บาท
อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อบต.บึ ง อ้ อ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่ ม เติ ม และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ ข้อ ๓
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านบึงสมบูรณ์ – สีมุม
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๓ ข้อ ๑.๒
๒๐.โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ สายหนองรี - กม. ๙ โดยลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๑ ข้อ ๑.๓
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการขออนุมัติจ่าย
ประธานสภา
ขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ
นายวีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ขอเรียนสอบถามท่านผู้บริหารเรื่องการจ่าย
ขาดเงินสะสมนั้นอยากให้แก้ไขปัญหาให้ทั่วถึงด้วย เพราะยังมีหลายจุดที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
นายมานพ ปลอดสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากงบประมาณเรามีจากัด แต่ปัญหา
นายก อบต.บึงอ้อ
ในตาบลของเรามีมาก เราต้องแก้ไขในจุดที่สาคัญ ๆ ตามความจาเป็นไปก่อน ครับ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

นายกาศ แดงสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายกาศ แดงสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่2 อยากให้แก้ไขปัญหาให้ทั่วถึงด้วยครับ
เพราะยังมีหลายจุดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเช่นกัน ครับ

นายมานพ ปลอดสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน อย่างที่ผมแจ้งตั้งแต่ต้น งบประมาณเรามี
นายก อบต.บึงอ้อ
จากัด แต่ปัญหาในตาบลของเรามีมาก เราต้องแก้ไขในจุดที่สาคัญ ๆ ตามความจา
เป็นไปก่อน ครับ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

นางสาวสมร ขึมสันเทียะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่แก้ไขปัญหา
ให้พี่น้องตาบลบึงอ้อ

นายบุญส่ง/...

-๗-

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจานวน 20 โครงการ งบประ
ประธานสภา
มาณ 6,820,000 บาท
มติที่ประชุมสภา

เห็นชอบ
งดออกเสียง

8 เสียง
1 เสียง

3.2 พิจารณาอนุมัติให้รื้อถอนถังเก็บน้าฝน แบบ ฝ.99บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตาบล
บึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอเชิญ ผู้อานวยการกองช่างชี้แจงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมสภาทราบ ขอเชิญครับ
ประธานสภา
นายอานนท์ โรจน์บูรณวงษ์ เรียนท่านประธารสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ผอ. กองช่าง
ทุกท่าน ผมนายอานนท์ โรจน์บูรณวงษ์ ผู้อานวยการกองช่าง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณีที่ชาวบ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ทาหนังสือร้องทุกข์ว่า หลังคามุงถังประปาหมู่บ้าน
เก่าได้พังลงมา อีกทั้งถังน้าก็มีรอยร้าว จากการตรวจสอบของกองช่างพบว่า หลังคา
ดังกล่าวทรุดตัวลงมาเนื่องจากก่อสร้างมานานหลายปี ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลา
10 ปี แล้วปล่อยให้ผุพังตามกาลเวลา จากการตรวจสอบถังเก็บน้าดังกล่าวสร้าง
เมื่อปี 2543 และกรมทรัพยากรณ์น้าได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึง
อ้อ/ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2546 จากการสอบถามผู้นา และชาวบ้านให้ข้อมูลว่า
ปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลา 10 ปี แล้ว จนตัวอาคารผุพังลง เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นจึงเห็นควรให้สภาอนุมัติให้รื้อถอนถังเก็บน้าดังกล่าวต่อไป
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

ผู้อานวยการกองช่างชี้แจงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว มีสมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายธีรชัย ช่วยงาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายธีรชัย ช่วยงาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เห็นด้วยกับการรื้อหลังคา และถังน้าดังกล่าว
เนื่องจากปล่อยทิ้งร้างมานาน หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายได้

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ครับ

ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา อนุมัติให้รื้อถอนถังเก็บน้าฝน แบบ ฝ.99 บ้านโนน
ประธานสภา
ตาล หมู่ที่ 2 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ครับ
มติที่ประชุมสภา

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

8
0
1

เสียง
เสียง
เสียง
3.3 ขอความเห็น/...

-๘-

3.3 ขอความเห็น ชอบให้ บริ ษั ท โทรคมนาคมแห่ งชาติ จากัด (มหาชน) เข้ า ท า
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทราบ ขอเชิญครับ
ประธานสภา
นางสมจิตร ธรรมมา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นางสมจิ ตร ธรรมมา เลขานุการสภา ขอเรียนชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบ ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ได้รับหนังสือ จากบริษัท โทรคมนาแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ที่
เอ็นที รปป./RFD938-0247 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเพื่อเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดย
ดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1. ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การเข้ า ท าประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เมื่ อ วั น ที่ 23
มิถุน ายน 2563 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขอผ่ อนผั นมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2563 (ในอดีต) เพื่อขอผ่อนผัน ในกรณีที่ส่วนราชการใดได้เข้าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่า แต่ยังไม่ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ให้เร่ง
ดาเนินการให้ถูกต้อง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยให้ยื่น
คาร้องขออนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
2. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้ว
ถาง หรือเผา หรือ กระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ ทาลายป่า หรือเข้ายึ ดถือ
หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทาภายในเขตที่ได้ จาแนกไว้
เป็น ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดย
ได้รับ ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ วรรคสอง การขออนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. กฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ 2558 ข้อ
5 การขออนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง (10)
เพื่อประโยชน์ในทางราชการ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน เลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว มีสมาชิกสภา
ประธานสภา
ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
ประธานสภา
เข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
มติที่ประชุมสภา

เห็นชอบ
งดออกเสียง

8
1

เสียง
เสียง

ระเบียบวาระ/...

-๙-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
4.1 แจ้งแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทราบ ขอเชิญครับ

นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกนักวิเคราะห์นโยบายฯ ท่าน ดิฉันนางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขอนาเรียนให้ที่
ประชุมสภาทราบเกี่ยวกับแผนดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจาทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3)พ.ศ.
2561 กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงานตาม
หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนแผนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการด าเนิ น งานให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บวั น นั บ แต่ วั น ที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การในพื้ นที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผน
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับรายละเอียดของแผนดาเนินงาน
อยู่ในเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ค่ะ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนดาเนินงาน ให้ทปี่ ระชุมสภา
ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ครับ

ที่ประชุมสภา

รับทราบ
4.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2564

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทราบ ขอเชิญครับ
นางสาวชโนทัย/...

-๑๐-

นางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกนักวิเคราะห์นโยบายฯ ท่าน ดิฉันนางสาวชโนทัย ลับสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขอนาเรียนให้ที่
ประชุมสภาทราบเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ประจาปี 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ ว ยการจ าทาแผนพั ฒ นา ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ2548 แก้ ไ ข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) กาหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องอิ่น ต้องรายงานผล
และเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ อ
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้องทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้อ งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่ างน้อยปีล ะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) ผู้บริห าร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ จึง
ได้จัดทารายงาน เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน
2564 รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ค่ะ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล
พัฒนาท้องถิ่น ให้ที่ประชุมสภาทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ครับ

ที่ประชุมสภา

ไม่มี/รับทราบ

นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
ประธานสภา

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อซักถาม ผมขอขอบคุณทุก
ท่าน และขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00น.
(ลงชื่อ)

สมจิตร ธรรมมา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสมจิตร ธรรมมา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
คณะกรรมการได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) ธีรชัย ช่วยงาน ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายธีรชัย ช่วยงาน)
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 8
(ลงชื่อ) โสภณ/...

-๑๑-

(ลงชื่อ) โสภณ โพธิ์ศรี กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายโสภณ โพธิ์ศรี )
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9
(ลงชื่อ) พิกุล กิตติวราพล กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นางพิกุล กิตติวราพล)
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 5

