
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

สมัยสามัญ สมยัที ่1/2565  ครัง้ที ่1 
ณ หอ้งประชมุองคก์ารบรหิารสว่นตำบลสำโรง 

วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2565 
****************************************** 

ผู้เข้าประชุม          10   คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม          12   คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางชนิตา  ชุ่มเกษม ส.อบต.หมู่ที่ 1 -ชนิตา-  
2 นายธีรพงษ์  คำวิเชียร ส.อบต.หมู่ที่ 2 -ธีรพงษ์-  
3 นางสายชล  น้อยพริ้ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 -สายชล-  
4 นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 4 -กิตติศักดิ์-  
5 นายวิโรจน์  ขอบสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 5 -วิโรจน์-  
6 นายรวม  แสงผักแว่น ประธานสภา อบต. -รวม-  
7 นายพรชัย  เทียนสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 7 -พรชัย-  
8 นายอำนวย  เภากลาง ส.อบต.หมู่ที่ 8 -อำนวย-  
9 นายเสน่ห์  ยันสำโรง ส.อบต.หมู่ที่ 9 -เสน่ห์-  

10 นายโชคอำนวย  บุษบาสระน้อย รองประธานสภา อบต. -โชคอำนวย-  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม  7  คน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเทือง  ภักเกษม นายก อบต. -ประเทือง-  
2 นายชูชาติ  ชุ่มเกษม รองนายก อบต. -ชูชาติ-  
3 นายบรรทม  แก้วสำโรง เลขานุการนายก อบต. -บรรทม-  
4 นายสมพงศ์  ฉิมสำโรง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 -สมพงศ-์  
5 นางแววตา  สวนจะบก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 -แววตา-  
6 นางสาวลำพวน สาดสระน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 -ลำพวน-  
7 นายสุวิช  ยังกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 -สุวิช-  
8 นางสาวรินดา  หุ่มกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 -รินดา-  
9 นางสิงห์  ชีพกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 -สิงห์-  

10 นายณัฐพจน์  เชยสูงเนิน กำนันตำบลสำโรง -ณัฐพจน์-  
11 นางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์ ปลัด อบต. -รพีพรรณ-  
12 นางสาวสุภาพร   เอ่ียมสำโรง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ -สุภาพร-  

  



-2- 

 
นายรวม แสงผักแวน่     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ประธานที่ประชุม  จุดธูปเทียนบูชา 

พระรัตนตรัย  นำสวดมนต์และกล่าวเปิดประชุม  เวลา  14.00 น. 
ระเบยีบวาระที ่ 1 เรือ่งทีป่ระธานจะแจ้งตอ่ทีป่ระชมุ 
   - ไม่มี 
ระเบยีบวาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชมุ 
ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  

12  มกราคม  2565  ขอเช ิญสมาช ิกภาฯ ทุกท่านตรวจสอบจากเอกสาร
ประกอบการประชุม หมายเลข 1 ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมไหม หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติเพื ่อรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ครั้งแรกเมื่อวันที่  12  มกราคม  2565  โดยการ
ยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครั้งแรก เมื่อวันที่  
12  มกราคม  2565  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
   - ไม่มี 
ระเบยีบวาระที ่ 4 เรือ่งทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ตัง้ขึน้พจิารณาเสรจ็แลว้ 
   - ไม่มี 
ระเบยีบวาระที ่5  : เรือ่งทีเ่สนอใหม่ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องญัตติที่ผู้บริหารเสนอใหม่ มีดังนี้ครับ 
 เรื่องท่ี 1 การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายก อบต. :  แถลงนโยบายตามเอกสารประกอบหมายเลข 2 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม 
 หมายเลข 2 ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญยกมืออภิปรายได้ทีละ 1 คน 
 ขอเชิญครับ โดยการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนี้  
 จะไม่มีการลงมตินะครับ 
ที่ประชมุ รับทราบและไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ เรื่องต่อไป เรื่องที่ 2 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 สำโรง ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  
 หมวดที่ 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมวดที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผน 
 พัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบหมายเลข 3 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
 จำนวน 3 คน โดยเสนอชื่อทีละ 1 คน และขอผู้รับรอง 2 คน  ครับ ขอเชิญครับ  
 (เอกสารประกอบหมายเลข 3) 
ที่ประชมุ เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน 3 คน 

ดังนี้ 
1.คณะกรรมการคนที่  1 
ผู้เสนอ  นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่  5 
เสนอ  นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 4 
ผู้รับรอง  นางชนิตา  ชุ่มเกษม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 1 
ผู้รับรอง  นายอำนวย  เภากลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 8 
2.คณะกรรมการคนที่  2 
ผู้เสนอ นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 4 
เสนอ นายอำนวย  เภากลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 8 
ผู้รับรอง  นายเสน่ห์  ยันสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 9 
ผู้รับรอง  นางชนิตา  ชุ่มเกษม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 1 
3.คณะกรรมการคนที่  3 
ผู้เสนอ นางสายชล  น้อยพริ้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 3 
เสนอ นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
ผู้รับรอง  นายธีรพงษ์  คำวิเชียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 
ผู้รับรอง  นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 4 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 3 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
 ส่วนตำบลสำโรง ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ 
 ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน 3 คน โดยเสนอชื่อ 
 ทีละ 1 คน และขอผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ (เอกสารประกอบหมายเลข 3) 
ที่ประชมุ เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลสำโรง จำนวน 3 คน ดังนี้ 
1.คณะกรรมการคนที่  1 
ผู้เสนอ นายธีรพงษ์  คำวิเชียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 
เสนอ นายพรชัย  เทียนสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 7 
ผู้รับรอง  นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
ผู้รับรอง  นายอำนวย  เภากลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 8 
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2.คณะกรรมการคนที่  2 
ผู้เสนอ นางชนิตา  ชุ่มเกษม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 1 
เสนอ นางสายชล  น้อยพริ้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 3 
ผู้รับรอง  นายธีรพงษ์  คำวิเชียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 
ผู้รับรอง  นายพรชัย  เทียนสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 7 
3.คณะกรรมการคนที่  3 
ผู้เสนอ นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
เสนอ นายเสน่ห์  ยันสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 9 
ผู้รับรอง  นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 4 
ผู้รับรอง  นายพรชัย  เทียนสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 7 

ประธานสภาฯ เรื่องต่อไปเรื่องที่ 4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน ขอเชิญเลขานุการสภาฯครับ 
เลขานุการสภาฯ ตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.2561 บทที่ 1 บทบาท และ 
 หน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงาน (เอกสารประกอบหมายเลข 3) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน จำนวน 2 คน โดยเสนอชื่อ              
 ทีละ 1 คน และขอผู้รับรอง 2 คนครับ ขอเชิญครับ  
ที่ประชมุ เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน จำนวน 2 คน ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการคนที่  1 

ผู้เสนอ นายเสน่ห์  ยันสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 9 
เสนอ นางชนิตา  ชุ่มเกษม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 1 
ผู้รับรอง  นางสายชล  น้อยพริ้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 3 
ผู้รับรอง  นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
2.คณะกรรมการคนที่  2 
ผู้เสนอ นางชนิตา  ชุ่มเกษม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 1 
เสนอ นายธีรพงษ์  คำวิเชียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 
ผู้รับรอง  นายเสน่ห์  ยันสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 9 
ผู้รับรอง  นายพรชัย  เทียนสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 7 

ประธานสภาฯ เรื่องต่อไป เรื่องที่ 5  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ขอเชิญเลขานุการสภาฯครับ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 หมวด 8 ข้อ 103 ข้อ 104 ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  
 จำนวน ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน 7 คน  
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาว่าจะคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 จำนวน กี่คน ครับ ขอเชิญเสนอชื่อทีละ 1 คน และขอผู้รับรอง 2 คนครับ ขอเชิญครับ 
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ที่ประชมุ เห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จำนวน 3 คน ดังนี้ 
1.คณะกรรมการคนที่  1 
ผู้เสนอ นายธีรพงษ์  คำวิเชียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 
เสนอ นางชนิตา  ชุ่มเกษม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 1 
ผู้รับรอง  นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
ผู้รับรอง  นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 4 
2.คณะกรรมการคนที่  2 
ผู้เสนอ นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
เสนอ นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 4 
ผู้รับรอง  นายอำนวย  เภากลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 8 
ผู้รับรอง  นายพรชัย  เทียนสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 7 
3.คณะกรรมการคนที่  3 
ผู้เสนอ นางชนิตา  ชุ่มเกษม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 1 
เสนอ นายวิโรจน์  ขอบสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 5 
ผู้รับรอง  นางสายชล  น้อยพริ้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 3 
ผู้รับรอง  นายอำนวย  เภากลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ี 6 การเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขอให้เลขานุการสภาฯ นำเสนอท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล

การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นถิ่นฯ โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้นำเสนอต่อสภาฯ แล้ว  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม หมายเลข 4 สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 307 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 255 
โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 52 โครงการ คิดเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการ 
83.06% 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอความเห็น 
ที่ประชมุ รับทราบและไม่มีการเสนอความเห็นแต่อย่างใด 
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ระเบยีบวาระที ่ 6  เรือ่งอืน่ๆ 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมนำเสนอ 
ที่ประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต. 
ที่ประชมุ 
 
นายก อบต. 
ที่ประชมุ 
 
 
 
 
นายก อบต. 
ที่ประชมุ 
 
นายก อบต. 
ที่ประชมุ 
 
 
นายก อบต. 
ที่ประชมุ 
 
นายก อบต. 
 
 

โดย นายกิตติศักดิ์  ชิมสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่  4  
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  จำนวน 4 เรื่อง  

1. ด้านน้ำอุปโภคโดยการก่อสร้างระบบประปา 
2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – การก่อสร้างลูกระนาดระหว่าง

เส้นทางถนน 
3. ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง - เสาไฟฟ้าเอียง 
4. ด้านสาธารณสุข – รถบรรทุกมูลสัตว์ส่งกลิ่นรบกวนราษฎรในหมู่บ้าน 
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน – โครงการก่อสร้างถนนสายดอนตาลู – โพนทราย 

รับทราบ 
โดย  นายธีรพงษ์  คำวิเชียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2  ขอให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน 
รับทราบ 
โดย  นายพรชัย  เทียนสำโรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  หมู่ที่  7  
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  แก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้าน  ดังนี้ 

1. ด้านน้ำอุปโภค – การซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโคกขุนละคร 
2. ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง – การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติมหรือการใช้ระบบโซลา

เซลล์ และการปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน 
รับทราบ 
โดย  นายสิงห์  ชีพกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านสำโรง  หมู่ที่  6  เสนอให้มีการจัดทำโครงการ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วมก่อนที่จะถึงฤดูฝน 
รับทราบ 
โดย  นายสมพงศ์  ฉิมสำโรง  ผู้ใหญ่บ้านหนองตะแบก  หมู่ที่  4  แนะนำแนวทางการ
แก้ไขระบบประปาชำรุดพร้อมทั้งเสนอการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน กรณีก่อสร้าง
ถนนสายบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองตะแบกและไฟฟ้าแสงสว่าง 
รับทราบ 
โดย  นางสาวลำพวน  สาดสระน้อย  ผู้ใหญ่บ้านมะค่า  หมู่ที่ 4 ขอให้แก้ไขปัญหาทาง
ระบายน้ำในหมู่บ้านไปยังที่นาของเกษตรกร(รายนางไพร) 
รับทราบ 
 
 



 
 
ที่ประชมุ 
 
 
 
นายก อบต. 
ที่ประชมุ 
 
 
 
นายก อบต. 
ที่ประชมุ 
 
 
นายก อบต. 
 
ที่ประชมุ 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
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โดย  นายสุวิช  ยังกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านโคกขุนละคร  หมู่ที่  7  เสนอให้มีการบูรณาการ
งานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายท้องถิ่น ทั้งเรื่องระบบประปาหมู่บ้าน การ
แก้ไขเรื่องรางระบายน้ำในหมู่บ้าน และงานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การปรับเปลี่ยน
แผนการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน 
รับทราบ 
โดย  นางสาวรินดา  หุ่มกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านขุนละคร  หมู่ที่ 2  ขอให้แก้ไขปัญหาถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 3  ชำรุด แก้ไขเรื่องรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 และขอให้
การสั่งงานหรือขอความร่วมมือต่างๆ จาก อบต. กับผู้นำชุมชน ให้กระจายไปที่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมากกว่าผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. 
รับทราบ 
โดย  นายณัฐพจน์  เชยสำโรง  กำนันตำบลสำโรง  เป็นตัวแทนฝ่ายปกครองท้องที่ กล่าว
แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำโรง 
รับทราบและกล่าวความรู้สึก วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุม 
โดย  นายชูชาติ  ชุ่มเกษม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และนายบรรทม  
แก้วสำโรง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  กล่าวแสดงความรู้สึกและ
กล่าวถึงความพร้อมของทีมบริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกส่วนเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  โดยการทำงานที่ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง 
กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และกล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


