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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
ผู้มาประชุม จานวน 20 คน
ลาประชุม
จานวน - คน
ขาดประชุ ม จานวน - คน
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายรวม แสงผักแว่น
ประธานสภา อบต.
รวม แสงผักแว่น
นายสลีพ นวลสาโรง
รองประธานสภาฯ
สลีพ นวลสาโรง
นายสายันต์ มงคลสาโรง
เลขานุการสภาฯ
นายสายันต์ มงคลสาโรง
นางชนิตา ชุ่มเกษม
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1
ชนิตา ชุ่มเกษม
นายไปล่ สนสาโรง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2
ไปล่ สนสาโรง
นายเกลี้ยง พูนสาโรง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2
เกลี้ยง พูนสาโรง
ร้อยตรีสารวม นาวิกานุภาพ
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 3
ร้อยตรีสารวม นาวิกานุภาพ
นางสายชล น้อยพริ้ง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 3
สายชล น้อยพริ้ง
นายกิตติศักดิ์ ชิมสาโรง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 4
กิตติศักดิ์ ชิมสาโรง
นายคูณ ประเสริฐสระน้อย
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 4
คูณ ประเสริฐสระน้อย
นายสนอง นานรัมย์
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5
สนอง นานรัมย์
นายวิโรจน์ ชอบสาโรง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5
วิโรจน์ ชอบสาโรง
นายเริ่ม ชงจังหรีด
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6
เริ่ม ชงจังหรีด
นางอังชัน ปัดเกษม
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 7
อังชัน ปัดเกษม
นายมาโนช พุดผักแว่น
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 7
มาโนช พุดผักแว่น
นายอานวย เภากลาง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8
อานวย เภากลาง
นายประเสริฐ เอี่ยมสาโรง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8
ประเสริฐ เอี่ยมสาโรง
นางบังอร ผลสาโรง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9
บังอร ผลสาโรง
นายสมพงษ์ จอนเกษม
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9
สมพงษ์ จอนเกษม
นายโชคอานวย บุษบาสระน้อย สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10 โชคอานวย บุษบาสระน้อย
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน
ชื่อ - สกุล
นายประเทือง ภักเกษม
นายหลง สวนจังหรีด
นายชูชาติ ชุ่มเกษม
นายสุเทพ งบกระโทก

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขาฯ นายก อบต.

ลายมือชื่อ
ประเทือง ภักเกษม
หลง สวนจังหรีด
ชูชาติ ชุ่มเกษม
สุเทพ งบกระโทก

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายรวม แสงผักแว่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง ประธาน
ในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นาสวดมนต์ไหว้พระ และ กล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา ฯ
นายก อบต.สาโรง

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2556
หากสมาชิกท่านใดสงสัยก็ขอให้ยกมือขึ้นและรอประธานสภาอนุมัติก่อนแล้วจึงค่อยซักถาม
ข้อสงสัย
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556)
ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ขอให้สมาชิกตรวจดู
รายงานการประชุม และขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยการยกมือ
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์
เรื่องกระทู้ถาม
(ไม่มี)
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)
เรื่องเสนอใหม่
1.การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสนอที่ประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นม 0023.4/
ว 2725 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทาได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่บาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกาหนด และให้มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ
ในระยะยาวยอดเงินสะสมองค์กรบริหารส่วนตาบลสาโรงจานวน 4,765,335.33 บาทและ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 2,406,000 บาท มีรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
ที่ต้องใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม )
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ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ให้สมาชิก สภา อบต.ซักถามและขอมติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโดยการยกมือ
มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์
2.การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงเพื่อเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
จานวน 2 ชุด คือ
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กาหนดให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 3 คน ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
2.ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนา
3.พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดาเนินการ
4.ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
5.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6.แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่
ตามที่เห็นสมควร
7.มีหน้าที่ประสานงานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงด้วย
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยต้องมีสมาชิก
สภา อบต.รับรอง 2 ท่าน
-โดยนายโชคอานวย บุษบาสระน้อย ส.อบต.ม.10 เสนอ นายเริ่ม ชงจังหรีด ส.อบต.ม.6
มี นายอานวย เภาลาง ส.อบต.ม.8 และนายเกลี้ยง พูนสาโรง ส.อบต.ม.2 เป็นผู้รับรอง
-โดยนายเริ่ม ชงจังหรีด ส.อบต.ม.6 เสนอนายโชคอานวย บุษบาสระน้อย ส.อบต.ม.10
มีนายสมพงษ์ จอนเกษม ส.อบต.ม.9 และนายกิตติศักดิ์ ชิมสาโรง ส.อบต.ม.4 เป็นผู้รับรอง
-โดยนางชนิตา ชุ่มเกษม ส.อบต.ม.1 เสนอนายมาโนช พุดผักแว่น ส.อบต.ม.7

ประธานสภาฯ

มีนางบังอร ผลสาโรง ส.อบต.ม.9 และนายไปล่ สนสาโรง ส.อบต.ม.2 เป็นผู้รับรอง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.นายเริ่ม ชงจังหรีด ส.อบต.ม.6
2.นายโชคอานวย บุษบาสระน้อย ส.อบต.ม.10
3.นายมาโนช พุดผักแว่น ส.อบต.ม.7
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี กาหนดให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลสาโรงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสาม
สามสิบวัน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยต้องมีสมาชิก
สภา อบต.รับรอง 2 ท่าน
-โดยนายเริ่ม ชงจังหรีด ส.อบต.ม.6 เสนอนายประเสริฐ เอี่ยมสาโรง ส.อบต.ม.8
มีนายโชคอานวย บุษบาสระน้อย ส.อบต.ม.10 และนายอานวย เภากลาง ส.อบต.ม.8
เป็นผู้รับรอง
-โดยนางบังอร ผลสาโรง ส.อบต.ม.9 เสนอนางชนิตา ชุ่มเกษม ส.อบต.ม.1
มีนายเกลี้ยง พูนสาโรง ส.อบต.ม.2 และนางอังชัน ปัดเกษม ส.อบต.ม.7 เป็นผู้รับรอง
-โดยนายโชคอานวย บุษบาสระน้อย ส.อบต.ม.10 เสนอนายกิตติศักดิ์ ชิมสาโรง ส.อบต.ม.4
มีนายวิโรจน์ ขอบสาโรง ส.อบต.ม.5 และนางชนิตา ชุ่มเกษม ส.อบต.ม.1 เป็นผู้รับรอง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.นายประเสริฐ เอี่ยมสาโรง ส.อบต.ม.8
2.นางชนิตา ชุ่มเกษม ส.อบต.ม.1
3.นายกิตติศักดิ์ ชิมสาโรง ส.อบต.ม.4
3.การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงเพื่อเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง จานวน 3
คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) กาหนดให้สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลก่อนนา
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูก่อนรับรองรายงานการประชุมนั้น
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อเพื่อเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯโดยต้องมี
สมาชิกสภา อบต.รับรอง 2 ท่าน
-โดยนายเริ่ม ชงจังหรีด ส.อบต.ม.6 เสนอร้อยตรีสารวม นาวิกาสุภาพ ส.อบต.ม.3
มีนายมาโนช พุดผักแว่น ส.อบต.ม.7 และนางบังอร ผลสาโรง ส.อบต.ม.9 เป็นผู้รับรอง
-โดยนายโชคอานวย บุษบาสระน้อย ส.อบต.ม.10 เสนอนายคูณ ประเสริฐสระน้อย
ส.อบต.ม.4 มีนายกิตติศักดิ์ ชิมสาโรง ส.อบต.ม.4 และนายวิโรจน์ ชอบสาโรง ส.อบต.ม.5
เป็นผู้รับรอง
-โดยนางชนิตา ชุ่มเกษม ส.อบต.ม.1 เสนอนางอังชัน ปัดเกษม ส.อบต.ม.7
มีนางบังอร ผลสาโรง ส.อบต.ม.9 และนายมาโนช พุดผักแว่น ส.อบต.ม.7 เป็นผู้รับรอง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
1.ร้อยตรีสารวม นาวิกานุภาพ ส.อบต.ม.3
2.นายคูณ ประเสริฐสระน้อย ส.อบต.4
3.นางอังชัน ปัดเกษม ส.อบต.ม.7
4.การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง เพื่อเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
องค์ประกอบตามระเบียบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลสาโรง คือ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน เป็น
กรรมการและมีหน้าที่ตามระเบียบกองทุนฯ ดังนี้
1.จัดทาข้อมูลและแผนดาเนินการที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และ
หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
3.บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดทา
สรุปผลการดาเนินงานหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนาเสนอสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
4.รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ
5.จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการตามความจาเป็น
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลสาโรง โดยต้องมีสมาชิกสภา อบต.รับรอง 2 ท่าน
-โดยนายเริ่ม ชงจังหรีด ส.อบต.ม.6 เสนอนายสมพงษ์ จอนเกษม ส.อบต.ม.9
มีนายสนอง นานรัมย์ ส.อบต.ม.5 และนางอังชัน ปัดเกษม ส.อบต.ม.7
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-โดยนายโชคอานวย บุษบาสระน้อย ส.อบต.ม.10 เสนอนายสนอง นานรัมย์ ส.อบต.ม.5
มีนายอานวย เภากลาง ส.อบต.ม.8 และนายเกลี้ยง พูนสาโรง ส.อบต.ม.2 เป็นผู้รับรอง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
1.นายสมพงษ์ จอนเกษม ส.อบต.ม.9
2.นายสนอง นานรัมย์ ส.อบต.ม.5
เรื่องอื่นๆ
1.การส่งนักร้องเข้าประกวดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยฯ
2.ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดสานสุ่มไก่ งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยฯ
3.ประชาสัมพันธ์การส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวด งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยฯ
4.กาหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
5.โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
6.การออกรับยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(นอกสถานที่) ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตาบล ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ อบต.ดอน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556เวลา 08.30 เป็นต้น

ไป
ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครสงสัยอะไรอีกหรือไม่
(ไม่มี)
กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.

สายันต์ มงคลสาโรง
( นายสายันต์ มงคลสาโรง ) ผู้จดบันทึก
เลขานุการสภาฯ

รวม แสงผักแว่น
( นายรวม แสงผักแว่น ) ผู้ตรวจบันทึก
ประธานสภา ฯ

ตรวจสอบถูกต้อง
คูณ ประเสริฐสระน้อย
( นายคูณ ประเสริฐสระน้อย )
ส.อบต. ม.4
สารวม นาวิกานุภาพ
( ร้อยตรีสารวม นาวิกานุภาพ )
ส.อบต.ม. 3

อังชัน ปัดเกษม
(นางอังชัน ปัดเกษม)
ส.อบต.ม. 7

