
-สำเนา- 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565  ครั้งท่ี 2 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

---------------------------------------------------- 
ผูเขาประชุม          11   คน 
ผูไมมาประชุม   -   คน 
ผูเขารวมประชุม          5   คน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายรวม  แสงผักแวน ประธานสภา อบต. -รวม-  
2 นายโชคอำนวย  บุษบาสระนอย รองประธานสภา อบต. -โชคอำนวย-  
3 นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ เลขานุการสภา อบต. -รพีพรรณ-  
4 นางชนิตา  ชุมเกษม ส.อบต.หมูท่ี 1 -ชนิตา-  
5 นายธีรพงษ  คำวิเชียร ส.อบต.หมูท่ี 2 -ธีรพงษ-  
6 นางสายชล  นอยพริ้ง ส.อบต.หมูท่ี 3 -สายชล-  
7 นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 4 -กิตติศักดิ-์  
8 นายวิโรจน  ขอบสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 5 -วิโรจน-  
9 นายพรชัย  เทียนสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 7 -พรชัย-  

10 นายอำนวย  เภากลาง ส.อบต.หมูท่ี 8 -อำนวย-  
11 นายเสนห  ยันสำโรง ส.อบต.หมูท่ี 9 -เสนห-  

  
ผูเขารวมประชุม  5  คน 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเทือง  ภักเกษม นายก อบต. -ประเทือง-  
2 นายชูชาติ  ชุมเกษม รองนายก อบต. -ชูชาต-ิ  
3 นายประเสริฐ  เอ่ียมสำโรง รองนายก อบต. -ประเสริฐ-  
4 นายบรรทม  แกวสำโรง เลขานุการนายก อบต. -บรรทม-  
5 นางสาวสุภาพร   เอ่ียมสำโรง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ -สุภาพร-  
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นายรวม แสงผักแวน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง ประธานท่ีประชุมจดุธูปเทียน 

 บูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนตและกลาวเปดประชุม  เวลา 09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  : เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  : รับรองรายงานการประชมุ 

ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2565 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 

 ทุกทานตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 ครับ และมีสมาชิกสภาฯ  

 ทานใดจะแกไขรายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ.

2565 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2565  โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  สมัยสามัญสมัยท่ี 1  

ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2565  เม่ือวันท่ี  17  มกราคม  2565  เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3  : กระทูถาม 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4  : เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5  : เรื่องท่ีเสนอใหม 

ประธานสภาฯ ตอไปเปนเรื่องท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอใหม จำนวน 1 เรื่อง ดังนี ้

 1. การเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ขอใหเลขานุการสภาฯ นำเสนอระเบียบท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผูบริหาร 

 ทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย 

 เปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ินและขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลง 

 คำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีทำใหลักษณะ  

 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของ 

 สภาทองถ่ิน 
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ขอเชิญทานนายกฯ นำเสนอญัตติการขอโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

 พ.ศ.2565  ตอท่ีประชุมครับ 

นายกอบต.สำโรง นำเสนอญัตติการขอโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ดังตอไปนี้ 

รายละเอียดการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ขอ 27) 
 

โอนลด เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานกอสราง 1. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

หมวดรายจายคาท่ีดินและส่ิงกอสราง หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑ 

ประเภทรายจายคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เปนเงิน 62,000 บาท ดังนี ้

โครงการกอสรางหองน้ำสาธารณะอบต.สำโรง  1.1 โตะทำงานนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

งบประมาณตั้งไว  517,000 บาท จำนวน 1 ตัว (จัดหาท่ัวไป) ประกอบดวย 

โอนลดจำนวน 62,000  บาท      -  โตะทำงานกวาง 200 เซนติเมตร ลึก 95 เซนติเมตร 

 โครงสรางทำจากไม MDF เคลือบสีโตะดวยโพลียูนิเทน  

 สูง 76 เซนติเมตร  แผนTOP หนาโตะเฉพาะโครงหนา  

 3 นิ้ว วางทับดวยกระจกหนา 8 มิลลิเมตร เจียรขอบดานใต  

 TOP หนาโตะมีถาดเก็บอุปกรณเครื่องเขียน 

 - โตะขางยาว 52 เซนติเมตร กวาง 120 เซนติเมตร 

 สูง 76 เซนติเมตร วัสดุไม MDF เคลือบสีโตะดวย 

 โพลียูนิเทน วางทับดวยกระจกหนา 8 มิลลิเมตรเจียรขอบ 

 ประกอบดวยตูบานเปด ดานในมีชั้นวาง มีถาดวางคียบอรด  

 มีลิ้นชัก 2 ชั้น มีชองโลงสำหรับจัดเก็บ 

       - ตูเล็กขนาดลึก 40 เซนติเมตร กวาง 47 เซนติเมตร 

 สูง 59 เซนติเมตร วัสดุโครงสรางไม MDF พนสีเคลือบ 

 โพลียูนิเทน มีลิ้นชัก 2 ชอง มีกุญแจล็อคได มีลอเข็น 

 เคลื่อนท่ีได 

 เปนเงิน 25,000 บาท 
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โอนลด เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

 1.2 โตะทำงานรองนายกองคการบรหิารสวนตำบล 
สำโรงและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล 
สำโรง  จำนวน 3 ตัวๆ ละ 6,500 บาท (จัดหาท่ัวไป) 
       - โตะทำงานขนาดกวาง 160 เซนติเมตร ลึก 75 
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

:  หนาโตะเคลือบเมลามีน วางทับดวยกระจกสีชาดำ 

 :  มีลิ้นชักสำหรับใสอุปกรณตางๆ 2 ลิ้นชัก 

 :  มีผูเก็บเอกสาร และอุปกรณตางๆ จำนวน 2 ชอง 

 เปนเงิน 19,500 บาท 

 1.3 เกาอ้ีทำงานนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

 จำนวน 1 ตัว (จัดหาท่ัวไป) 

      - เกาอ้ีขนาดกวาง 65 เซนติเมตร ลึก 68 เซนติเมตร 

 สูง 105 เซนติเมตร 

 : บุดวยหนัง PVC หุมดวยฟองน้ำ พนักพิงสูง ขา 5 แฉก 

   พรอมลอเลื่อน ปรับระดับข้ึนลงดวยระบบ Gas Lift 

   มีท่ีวางแขน 

 เปนเงิน 6,200  บาท 

 1.4 เกาอ้ีทำงาน รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 

 สำโรง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

 และปลัดองคการบริหารสวนตำบลสำโรง จำนวน 4 ตัวๆ 

 ละ 3,000  บาท (จัดหาท่ัวไป) 

      - เกาอ้ีขนาดกวาง 66 เซนติเมตร ลึก 61 เซนติเมตร 

 สูง 115-134 เซนติเมตร 

 :  เกาอ้ีเบาะบุฟองน้ำ หุมผาตาขายไนลอน พนักพิงสูง 

 ปรับระดับข้ึนลงดวยระบบ Gas Lift มีท่ีวางแขน  

 ขา 5 แฉก พรอมลอเลื่อน โครงสรางและท่ีพักแขนผลิตจาก 

 พลาสติก PP 

 เปนเงิน 12,000 บาท 
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ประธานสภาฯ  

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม 

หมายเลข 2 ครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายขอเชิญยกมืออภิปราย 

 ไดทีละ 1 คน ครับ 

ท่ีประชุม ไมมีการปภิปรายแตอยางใด 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมอนุมัติการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 โดยการยกมือครับ 

มติท่ีประชุม อนุมัติการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 62,000 

บาท  เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม 

ขอใหท่ีประชุมนำเสนอ 

โดยนายประเทือง  ภักเกษม  นายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง แจงการแตงตั้งและ

การมอบหมายหนาที่รองนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรงและเลขานุการนายก

องคการบริหารสวนตำบล  ดังนี ้

 1.1 นายชูชาติ  ชุมเกษม  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  คนที่  1  กำกับ

ดูแลกองคลังและกองชาง 

1.2 นายประเสริฐ  เอี่ยมสำโรง  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  คนที่  2  

กำกับดูแลสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลและกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1.3 นายบรรทม  แกวสำโรง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  กำกับ

ดูแลงานสังคมสงเคราะห,งานสวัสดิการสังคม,งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,

งานสาธารณสุขและงานบริการการแพทยฉุกเฉิน(กูชีพ) 

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม 

 

 

นายก อบต.สำโรง 

 

 

ท่ีประชุม 

 

 

นายก อบต.สำโรง 

รับทราบ 

เชิญสมาชิกสภาฯ ทานตอไป 

โดยนายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  หมูที่  4  

ติดตามงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  4  และความคืบหนาการดำเนินงาน

เรื่องรถบรรทุกมูลสัตวผานหมูบาน 

แจงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 วาอยูระหวางดำเนินการกอสรางและ

การดำเนินงานเรื่องรถบรรทุกมูลสัตวผานหมูบาน ไดประสานไปยังกำนันตำบลสำโรง

แลว แนวทางคือใหเปลี่ยนเสนทางเดินรถไมใหผานหมูบาน 

รับทราบ 

- นายวิโรจน  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  หมูที่  5  

ขอใหแกไขปญหาการนำขยะไปท้ิงท่ีท่ีสาธารณประโยชนหนองตะโก 

รับทราบ 
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ท่ีประชุม 

 

 

ประธานสภาฯ 

ผูบริหารทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ 
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โดยนายโชคอำนวย  บุษบาสระนอย  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  

นำเสนอการไปรวมงานสวดพระอภิธรรมผูเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลสำโรงทุกงาน เปนหมู

คณะขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง  และท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

สอบถามท่ีประชุมวาจะนำเสนอเรื่องใดอีกหรือไม 

โดย  นายประเทือง  ภักเกษม  นายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  แจงท่ีประชุมกรณี

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรงนำเสนอเรื่องการเขาเวรบริการประชาชน

ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง  วันละ 1 คน ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ทดแทนกันได  โดยใหเริ่มตั้งแตวันที่  1  กุมภาพันธ  2565  เปนตนไป  และแจงเรื่อง

หลักสูตรการอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลที่อำเภอปากชอง  หลังจากนั้น

รองนายกองคการบริหารสวนตำบลสำโรงท้ังสองคนและเลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตำบลสำโรงกลาวถึงบทบาทหนาที่ที่ตนเองไดรับ  รวมถึงความพรอมในการปฏิบัติ

หนาที ่และขอความรวมมือจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรงในการ

ปฏิบัติงานตางๆ ทุกดานทุกกิจกรรมรวมกับทีมบริหารทองถ่ิน 

รับทราบ 

กลาวขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและผูเขารวมประชุมทุกคนพรอมท้ัง

กลาวปดประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

 

             -รพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ-      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

            (นางพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ) 

      ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง 
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลสำโรง   สมัยสามัย  สมัยที่  1   ครั้งที่  2  ประจำป 2565  เมื่อวันที่  25  
มกราคม  2565  แลว  เม่ือวันท่ี  7  เมษายน  2565  เห็นวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
      
    (ลงชื่อ)     -กิตติศักดิ์  ชิมสำโรง-    ประธานกรรมการ 

    (นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง) 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง หมูท่ี  6 

 
  
(ลงชื่อ)       -ชนิตา  ชุมเกษม-      กรรมการ        (ลงชือ่)   -วิโรจน  ขอบสำโรง-     กรรมการ/เลขานุการ 
        (นางชนิตา  ชุมเกษม)                                (นายวิโรจน  เดชสำโรง) 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง หมูท่ี 1  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง หมูท่ี 5 
                          

…………………………………………………………………………………………………………………… 
                         

  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง   สมัยสามัย  สมัยที่  1   ครั้งที่  2  
ประจำป 2565  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2565  ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรงไดใหการ
รับรองแลว  เม่ือวันท่ี  7  เมษายน  2565  เห็นวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 

    (ลงชื่อ)        -รวม  แสงผักแวน-                                   

        (นายรวม  แสงผักแวน) 

                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลสำโรง                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ผู้เข้าประชุม          11   คน
	ผู้เข้าร่วมประชุม          5   คน

