-สาเนาคู่ฉบับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556
วันที่ 14 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผู้เข้าประชุม
19 คน
ไม่มา
1 คน
ชื่อ - สกุล
นายประเสริฐ เอี่ยมสาโรง
นายสมพงศ์ ฉิมสาโรง
นายชูชาติ ชุ่มเกษม
นายสังคม สังสาโรง
นางชนิตา ชุ่มเกษม
นายเกลี้ยง พูนสาโรง
นายประกอบ ขันจังหรีด
นายประกอบ ปัดเกษม
นายไมตรี สุริวงศ์
นายคูณ ประเสริฐสระน้อย
นายสายัน สินพรมราช
นายวิเชียร ขอบสาโรง
นายคูณ ทอนสระน้อย
นายคล้อย มาสาโรง
นางอังชัน ปัดเกษม
นางเรไร ชูลซ์
นายอานวย เภากลาง
นายเสน่ห์ ยันสาโรง
นางบังอร ผลสาโรง
นายสายันต์ มงคลสาโรง

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 3
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 3
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 4
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 4
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 7
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 7
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10

ลายมือชื่อ
ประเสริฐ เอี่ยมสาโรง
สมพงศ์ ฉิมสาโรง
ชูชาติ ชุ่มเกษม
สังคม สังสาโรง
นางชนิตา ชุ่มเกษม
เกลี้ยง พูนสาโรง
ประกอบ ขันจังหรีด
ไมตรี สุริวงศ์
คูณ ประเสริฐสระน้อย
สายัน สินพรมราช
วิเชียร ขอบสาโรง
คูณ ทอนสระน้อย
คล้อย มาสาโรง
อังชัน ปัดเกษม
เรไร ชูลซ์
อานวย เภากลาง
เสน่ห์ ยันสาโรง
บังอร ผลสาโรง
สายันต์ มงคลสาโรง

หมายเหตุ

ที่
1
2
3
4

ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน
ชื่อ - สกุล
นายทัน พูนกิ่ง
นายสุทธิชัย ฉากกระโทก
นายจารุพงศ์ เทียนสาโรง
นางสาวมนฑน์ฤดี บรรลือสาโรง

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก ฯ
รองนายก ฯ
เลขานุการ นายก อบต.

ลายมือชื่อ
ทัน พูนกิ่ง
สุทธิชัย ฉากกระโทก
จารุพงศ์ เทียนสาโรง
มนฑน์ฤดี บรรลือสาโรง

หมายเหตุ

ลา
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายประเสริฐ เอี่ยมสาโรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระ ที่ 2
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
ประธานแปรญัตติฯ

เลขาฯคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
กล่าวทักทายที่ประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2556 หากสมาชิกท่านใดสงสัยก็ขอให้ยกมือขึ้นและรอประธานสภาอนุมัติ
ก่อนแล้วจึงค่อยซักถามข้อสงสัย
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
( การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 )
ให้เลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วให้สมาชิก อบต.ฟังและตรวจ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หากไม่มีอะไรแก้ไขขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วด้วยการยกมือ
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 (วาระที่ 2 แปรญัตติ) (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นาเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ประชุมกันเมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ไปแล้วนั้น มีมติการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
และให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนสานักงานปลัดฯ
1.ค่าวัสดุกีฬา
เดิมตั้งไว้ 90,000 บาท
ปรับลด 10,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่
เดิมตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรับเพิ่ม 10,000 บาท
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ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

กองช่าง
3.ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เดิมตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรับลด 5,000 บาท
4.ค่าวัสดุก่อสร้าง
เดิมตั้งไว้ 30,000 บาท
ปรับเพิ่ม 5,000 บาท
5.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.1 โครงการก่อสร้างหมู่ที่ 5,6,7,8,9
เดิมตั้งไว้ 500,000 บาท
ปรับลด 24,000 บาท
5.2 ต่อเติมห้องเก็บของกองช่าง
เดิมตั้งไว้ 100,000 บาท
ปรับลด
1,000 บาท
รวมเป็นเงินปรับลด 25,000 บาท
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดิมตั้งไว้ 99,000 บาท
ปรับลด 29,000 บาท
รวมปรับลดทั้งสิ้น 54,000 บาท
7.นาเงินปรับลดไปเพิ่มค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
เดิมตั้งไว้ 50,000 บาท
ปรับเพิ่ม 54,000 บาท
รวมเป็นเงิน
104,000 บาท
ขอปรึกษาที่ประชุมและให้สมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยเรียงลาดับเป็นรายข้อ ดังนี้
1.ค่าวัสดุกีฬา
เดิมตั้งไว้ 90,000 บาท
ปรับลด 10,000 บาท
ไม่มี
2.ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่
เดิมตั้งไว้ 20,000 บาท
ปรับเพิ่ม 10,000 บาท
ไม่มี

-4ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

3.ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เดิมตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรับลด 5,000 บาท
ไม่มี
4.ค่าวัสดุก่อสร้าง
เดิมตั้งไว้ 30,000 บาท
ปรับเพิ่ม 5,000 บาท
ไม่มี
5.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.1โครงการก่อสร้างหมู่ที่ 5,6,7,8,9
เดิมตั้งไว้ 500,000 บาท
ปรับลด 24,000 บาท
ไม่มี
5.2.ต่อเติมห้องเก็บของกองช่าง
เดิมตั้งไว้ 100,000 บาท
ปรับลด
1,000 บาท
ไม่มี
6.ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดิมตั้งไว้ 99,000 บาท
ปรับลด 29,000 บาท
ไม่มี
7.ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เดิมตั้งไว้ 50,000 บาท
ปรับเพิ่ม 54,000 บาท
รวมเป็นเงิน
104,000 บาท
ไม่มี
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบคาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นรายข้อ
โดยการยกมือ
ข้อ 1. การปรับลดค่าวัสดุกีฬา (สานักงานปลัด)
จานวน 10,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ

-5ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา ฯ
นายก อบต.สาโรง

ข้อ 2. การปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ (สานักงานปลัด)
จานวน 10,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ข้อ 3. การปรับลด ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)
จานวน 5,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ข้อ 4. การปรับเพิ่มค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)
จานวน 5,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ข้อ 5.1 การปรับลด โครงการก่อสร้างหมู่ที่ 5,6,7,8,9 (กองช่าง)
จานวน 24,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ข้อ 5.2 การปรับลด ต่อเติมห้องเก็บของกองช่าง
จานวน 1,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ข้อ 6. การปรับลด ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ)
จานวน 29,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ข้อ 7. การปรับเพิ่ม ค่าไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
จานวน 54,000 บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ และให้พิจารณาวาระที่ 3 ลงมติ
ในวันเดียวกันนี้
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (วาระที่ 3 ลงมติ)
แจ้งที่ประชุมว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายและขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงเพื่อลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยการยกมือ
มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เป็นเอกฉันท์
การพิจารณาเข้าร่วมโครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมือง
เมืองปัก (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสนอที่ประชุม
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง มีความจาเป็นที่จะต้องบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจาปี
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ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลง
(MOU) ในการเข้าร่วมโครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมือง
เมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะต้องจ่ายค่าดาเนินการในการกาจัดขยะ
มูลฝอย จานวน 300 บาท/ตัน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา
ให้สมาชิก สภา อบต.ซักถามและขอมติที่ประชุม การเห็นชอบเข้าร่วมโครงการ
ก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการการยกมือ
มีมติเห็นชอบเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเอกฉันท์
เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่
ไม่มี
กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ชูชาติ ชุ่มเกษม
( นายชูชาติ ชุ่มเกษม ) ผู้จดบันทึก
เลขานุการสภาฯ

ประเสริฐ เอี่ยมสาโรง
( นายประเสริฐ เอี่ยมสาโรง ) ผู้ตรวจบันทึก
ประธานสภา ฯ

ตรวจสอบถูกต้อง
คูณ ทอนสระน้อย
( นายคูณ ทอนสระน้อย )
ส.อบต. ม.6
สังคม สังสาโรง
( นายสังคม สังสาโรง )
ส.อบต.ม. 1

บังอร ผลสาโรง
(นางบังอร ผลสาโรง)
ส.อบต.ม. 9

