
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้
สมยัสามญัท่ี 1/2559 

วนัท่ี  29  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้

************************* 
ผูม้าประชุม   
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายสุรศกัด์ิ  นุ่มน่ิม ประธานสภา อบต.โรงเข ้ สุรศกัด์ิ  นุ่มน่ิม  
2. นายลือชยั  นอ้ยจอ้ย รองประธานสภา อบต.โรงเข ้ ลือชยั  นอ้ยจอ้ย  
3. นายพิสิทธ์ิ    แตงดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ พิสิทธ์ิ    แตงดี  
4. นายนิรุต   ทองศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ นิรุต   ทองศรี  
5. นายอารี  ชูเนียม สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ อารี  ชูเนียม  
6. นายสมพงษ ์ เอ่ียมองอาจ สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ ขาดประชุม  
7. นายโกศล  กล่ินอุบล สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ โกศล  กล่ินอุบล  
8. นายประสง   ผอ่งดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ ประสง   ผอ่งดี  
9. นายกิตติ  ทวสุีข สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ ขาดประชุม  
10. นางสาวสุพตัรา  พนัธ์ุสังข ์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ สุพตัรา  พนัธ์ุสังข ์  
11. นายทศัพร  สวา่งทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ ทศัพร  สวา่งทอง  
12. นายพิมพ ์ ทองกลดั สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ พิมพ ์ ทองกลดั  
13. นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ สุพรรณ  วสุนธรารัตน์  
14. นายสามารถ  เครือวลั สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ สามารถ  เครือวลั  
15. นายวมิล  เกิดรอด สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ วมิล  เกิดรอด  
16. นายบุญยงั  เทียนทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ บุญยงั  เทียนทอง  
17. นายสมพร  บุญนาค สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ สมพร  บุญนาค  
18. นายบุญชู  พร้ิมพราย สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ บุญชู  พร้ิมพราย  
19. นายวนั  รวยเงิน สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ วนั  รวยเงิน  
20. นายเฉลิม  บุญหลาย สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ เฉลิม  บุญหลาย  
21. นายนิรัญ  สังขศ์รี สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ นิรัญ  สังขศ์รี  
22. นายส าริด  หอมกรุ่น สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ ส าริด  หอมกรุ่น  
23. นายอนงค ์  นุชประคอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ อนงค ์  นุชประคอง  
24. นายสายนั  อ่วมแสง สมาชิกสภา อบต.โรงเข ้ สายนั  อ่วมแสง  
25. ส.ต.ท.ภาษิต   บวัวรรณ์ เลขานุการสภา อบต.โรงเข ้ ภาษิต   บวัวรรณ์  



ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายไพฑูรย ์   สีรุ้ง นายก อบต.โรงเข ้ ไพฑูรย ์  สีรุ้ง  
2. นายวรพล  แสงประทิน รองนายก อบต.โรงเข ้ วรพล  แสงประทิน  
3. นางบงัอร   พรายประทีป เลขานุการ นายก อบต.โรงเข ้ บงัอร  พรายประทีป  

 
เร่ิมประชุมเวลา    10.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 

ประธานสภา   ขอสวสัดีท่านสมาชิกสภาและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน   การ 
ประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภาสมยัสามญัคร้ังแรกของปี  2559  ซ่ึงวนัน้ีก็มีเร่ือง
ประชุมดว้ยกนัหลายเร่ืองเหมือนกนั  ก็จะไดก้ล่าวกนัในระเบียบวาระต่อๆ ไป    

ประธานสภา  1. เร่ืองแนะน าตัวข้าราชการย้ายมาใหม่ด้วยกนั  2  ท่าน  ดังนี้ 
1.1  นายกตญัญู      ฉิมพาลี    ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการกองช่าง  ยา้ยมาจาก   อบต.วงัไคร้   
อ าเภอท่ายาง   จงัหวดัเพชรบุรี 
2.  นางสาวกอบกุล     ตนัทวงศ ์  ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกัปลดั   ยา้ยมาจาก    อบต.  ปึก
เตียน   อ าเภอท่ายาง    จงัหวดัเพชรบุรี 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.2   เร่ืองขอขอบคุณสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้(นายเฉลิม  บุญหลาย) 
 ต่อไปก็ต้องขอขอบคุณ ส.อบต.  (นายเฉลิม  บุญหลาย)  ท่ีได้ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานของกองทพับกท่ีได้ขุดลอกคลองในเขตพื้นท่ีของเราจน
สะอาดตาไปไดเ้ยอะ  ซ่ึงชาวบา้นก็ไดรั้บประโยชน์อยา่งมากมาย   ประหยดังบประมาณ
ของ อบต.โรงเข้ไปได้เยอะ  ดังนั้ น  เพื่อเป็นการขอบคุณขอให้พวกเราตบมือเป็น
ก าลงัใจใหคุ้ณเฉลิม   บุญหลาย   อีกสักคร้ังครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.3  เร่ืองการแข่งขนักีฬารวมพลคนทอ้งถ่ินอ าเภอบา้นลาดคร้ังท่ี 15    
 ต่อไปเร่ืองการแข่งขนักีฬารวมพลคนทอ้งถ่ินอ าเภอบา้นลาดคร้ังท่ี 15   ซ่ึงปีน้ี  
อบต.สมอพลือเป็นเจา้ภาพ   โดยจะจดัการแข่งขนักนัท่ี  สนามกีฬาโรงเรียนบา้นลาด
วิทยา  ในระหว่างวนัท่ี  11-25  มีนาคม  2559   ซ่ึงก็ขอแจง้กีฬาท่ีเราเขา้ร่วมแข่งขนั   
ดงัน้ี 



 
 ฟุตบอล    สายเอ   ประกอบด้วย 
  A 1    สมอพลือ    เจา้ภาพ 
  A 2  หนองกะปุ 
  A 3 โรงเข ้
 วนัท่ี  15  มีนาคม  2559   เวลา  09.00  น.   พบ  อบต.  หนองกะปุ 
 วนัท่ี  16  มีนาคม  2559  เวลา  14.00 น.  พบกบั  อบต. สมอพลือ 
 ตะกร้อ    สาย D   ประกอบด้วย 
  D1 บา้นหาด 
  D2 หนองกระเจด็ 
  D3 โรงเข ้
  D4 หว้ยลึก 
 วนัท่ี  20  มีนาคม  2559   เวลา  13.00  น.   พบ  อบต.  หว้ยลึก 
 วนัท่ี  22  มีนาคม  2559  เวลา  10.00 น.  พบกบั  อบต. บา้นลาด 

วนัท่ี  22  มีนาคม  2559   เวลา  15.00  น.   พบ  อบต.  หนองกระเจด็ 
วอลเล่ย์บอลชาย    สาย  D   ประกอบด้วย 
 D1 ท่าชา้ง 
 D2 ถ ้ารงค ์
 D3 ต าหรุ 
 D4 โรงเข ้
วนัท่ี  12  มีนาคม  2559   เวลา  16.00  น.   พบ  อบต.  ต าหรุ 

 วนัท่ี  18  มีนาคม  2559  เวลา  16.00 น.  พบกบั  อบต. ถ ้ารงค ์
วนัท่ี  19  มีนาคม  2559   เวลา  15.00  น.   พบ  อบต.  ท่าชา้ง 
วอลเล่ย์บอลหญงิ    สาย  D   ประกอบด้วย 
 D1 ไร่โคก 
 D2 ท่าเสน 
 D3 โรงเข ้
 D4 ท่าชา้ง 
วนัท่ี  14  มีนาคม  2559   เวลา  16.00  น.   พบ  อบต. ท่าชา้ง 

 วนัท่ี  15  มีนาคม  2559  เวลา  15.00 น.  พบกบั  อบต. ไร่โคก 
วนัท่ี  16  มีนาคม  2559   เวลา  16.00  น.   พบ  อบต.  ท่าเสน 

     ส่วนกีฬาเปตองก็จะไปจบัสลากในวนัแข่ง  จึงขอแจง้มาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 



 

ระเบียบวาระที2่   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 

ประธานสภา 1.  ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาถา้มีท่านใดจะขอ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงถอ้ยค าใดใดก็ขอใหแ้จง้ไดท่ี้ฝ่ายเลขาสภา 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมโดยเอกฉนัท ์
 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองเพือ่ทราบและพจิารณา 
ประธาน   ขอเชิญฝ่ายเลขาช้ีแจง 

3.1   เร่ืองรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558- 
2560) 

ประธาน   ขอเชิญฝ่ายเลขาช้ีแจง 
เลขา ฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ 

องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อสภา ฯ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้
ไดด้ าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพฒันา  3 ปี  (พ.ศ.  2558-2560)  โดยมี
โครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558   จ  านวนทั้งส้ิน  37  
โครงการ    สรุปผลการด าเนินงานแยกตามยทุธศาสตร์การพฒันา   ไดด้งัน้ี   
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน   จ  านวนโครงการทั้ งส้ิน  44  
โครงการ  จ  านวนโครงการท่ีด าเนินการ  7  โครงการ 
2 .   ยุ ทธศ าสต ร์ก ารพัฒนา ก ารจัด ระ เ บี ยบ ชุมชน   แล ะก า รจัดก า
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม  จ  านวนโครงการทั้งส้ิน    6  โครงการ   
จ  านวนโครงการท่ีด าเนินการ  จ านวน  2  โครงการ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
จ  านวน  โครงการทั้งส้ิน  15  โครงการ   จ  านวนโครงการท่ีด าเนินการ  จ านวน  
12  โครงการ 
4.   ยทุธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ   จ  านวน    
โครงการทั้ งส้ิน  9 โครงการ   จ  านวนโครงการท่ีด าเนินการ  จ านวน  7 
โครงการ 

5.   ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ ประชาชน  จ านวนโครงการทั้ งส้ิน  17  โครงการ  จ านวน
โครงการท่ีด าเนินการ    จ  านวน  9  โครงการ 
สรุป  รวมโครงการในปี 2558   ทั้งส้ิน  91  โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบล
โรงเข้สามารถด าเนินการตามแผน   37  โครงการ   ได้คิดเป็นร้อยละ  41  
ส าหรับ   รายละเอยีดโครงการแยกตามยุทธศาสตร์  ดูได้จากเอกสารทีแ่จกให้ 



 
ท่ีประชุม   รับทราบ  
    3.2  เร่ืองโครงการบิ๊กคลนีน่ิงเดย์ 
ประธาน   ขอเชิญฝ่ายเลขาช้ีแจง 
ปลดั  ดว้ยในปีงบประมาณ 2559น้ีอบต.โรงเข ้ไดจ้ดัท าโครงการ บ๊ิกคลีนน่ิง

เดย ์ โดยจะร่วมมือกนัท าความสะอาดบริเวณ  ถนนสายหลกั ๆ ตามหมู่บา้น  
ซ่ึงก็จะมีแผนด าเนินการดงัน้ี 
วนัท่ี  10  มีนาคม  2559  บา้นหนองกาทอง 
วนัท่ี  28  มีนาคม  2559  บา้นหวัโรง 
วนัท่ี   7   เมษายน  2559  บา้นวงับวั 
วนัท่ี  21  เมษายน  2559  บา้นลาดโพธ์ิ 
วนัท่ี  12  พฤษภาคม  2559 บา้นเหมืองหาม 
วนัท่ี  26  พฤษภาคม  2559 บา้นใหม่ 
วนัท่ี  9  มิถุนายน  2559  บา้นดอนแจง 
วนัท่ี  23  มิถุนายน  2559  บา้นนาฉอก 
วนัท่ี  7  กรกฎาคม  2559  บา้นดอนข่อย-ไร่คา 
วนัท่ี  21  กรกฎาคม  2559 บา้นทา้ยหลวง 
วนัท่ี  11  สิงหาคม  2559  บา้นสะพานไกร 
วนัท่ี  25  สิงหาคม  2559  บา้นดอนโตนด 
ก็ขอแจง้มาเพื่อโปรดทราบและเขา้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกนั 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

3.3  เร่ืองการจัดการแข่งขันกฬีาเช่ือมความสามัคคี ของ อบต.โรงเข้ 
ประธาน   ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาช้ีแจง 
ปลดั    ครับตามขอ้บญัญติังบประมาณ ปี 2559  เราไดต้ั้งงบประมาณในการแข่งขนั 

กีฬาฟุตบอลเราไว ้  ซ่ึงขณะน้ีก็ใกลจ้ะถึงเวลาท่ีจะจดัการแข่งขนักนัแลว้   ซ่ึง
คาดวา่จะตอ้งจดัในช่วงเดือนเมษายน  เพราะโรงเรียนปิด   ดงันั้นในวนัน้ีก็เลย
จะขออนุญาตท่ีประชุมสภาแห่งน้ีจบัฉลากแบ่งสายกนัเลยครับ 

มติท่ีประชุม   ผลการจบัฉลากเป็นดงัน้ี 
    สายA  A1      บา้นดอนข่อย-ไร่คา  
     A2 บา้นดอนโตนด 
     A3 บา้นสะพานไกร 



    สายB B1 บา้นดอนแจง 
     B2 บา้นหวัโรง 
     B3 บา้นเหมืองหาม 
    สายC C1 บา้นลาดโพธ์ิ 
     C2 บา้นนาฉอก 
     C3 บา้นหนองกาทอง 
    สายD D1 บา้นใหม่ 
     D2 บา้นทา้ยหลวง 
     D3 บา้นวงับวั 
ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองอืน่ ๆ  
ประธานสภา   ขอเชิญผูบ้ริหารทอ้งถ่ินครับ 
นายก     วนัน้ีมีเร่ืองจะแจง้ใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเขทุ้ก 

ท่านได้ทราบว่าขา้พเจ้าได้ประสานของบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเพชรบุรีมาด าเนินการก่อสร้าง  ลูกกล้ิงกนัตกบริเวณ  สามแยกเครดิต
ยเูนียนโรงเข ้ และไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ส่ีแยกวดัโพธ์ิเรียงถึงส่ีแยกวงับวั  ซ่ึง
ทั้งสองโครงการไดก่้อสร้างเสร็จส้ินแลว้จึงแจงมาเพื่อใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

ทีป่ระชุม   รับทราบ  
 

ประธานสภา :  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองใด ๆ อีกหรือไม่  ถา้ไม่มีขา้พเจา้ขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุมเวลา   12.10  น. 

                                                                     (ลงช่ือ)   ส.ต.ท. ภาษิต      บวัวรรณ์     ผูจ้ดรายงานการประชุม  
            (ภาษิต     บวัวรรณ์) 
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้
 
     (ลงช่ือ)        สุรศกัด์ิ      นุ่มน่ิม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
        (นายสุรศกัด์ิ      นุ่มน่ิม) 
        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้
 
 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
สมัยสามัญท่ี 2/2559 

วันที่  27  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

************************* 
ผู้มาประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม ประธานสภา อบต.โรงเข้ สุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม  
2. นายลือชัย  น้อยจ้อย รองประธานสภา อบต.โรงเข้ ลือชัย  น้อยจ้อย  
3. นายพิสิทธิ์    แตงดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิสิทธิ์    แตงดี  
4. นายนิรุต   ทองศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรุต   ทองศรี  
5. นายอารี  ชูเนียม สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
6. นายสมพงษ์  เอ่ียมองอาจ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพงษ์   เอ่ียมองอาจ  
7. นายโกศล  กลิ่นอุบล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ โกศล  กลิ่นอุบล  
8. นายประสง   ผ่องดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ประสง   ผ่องดี  
9. นายกิตติ  ทวีสุข สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
10. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์สังข์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพัตรา  พันธุ์สังข์  
11. นายทัศพร  สว่างทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ทัศพร  สว่างทอง  
12. นายพิมพ์  ทองกลัด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิมพ์  ทองกลัด  
13. นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพรรณ  วสุนธรารัตน์  
14. นายสามารถ  เครือวัล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สามารถ  เครือวัล  
15. นายวิมล  เกิดรอด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วิมล  เกิดรอด  
16. นายบุญยัง  เทียนทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญยัง  เทียนทอง  
17. นายสมพร  บุญนาค สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพร  บุญนาค  
18. นายบุญชู  พริ้มพราย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญชู  พริ้มพราย  
19. นายวัน  รวยเงิน สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วัน  รวยเงิน  
20. นายเฉลิม  บุญหลาย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ เฉลิม  บุญหลาย  
21. นายนิรัญ  สังข์ศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรัญ  สังข์ศรี  
22. นายส าริด  หอมกรุ่น สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ส าริด  หอมกรุ่น  
23. นายอนงค์   นุชประคอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ อนงค์   นุชประคอง  
24. นายสายัน  อ่วมแสง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สายัน  อ่วมแสง  
25. ส.ต.ท.ภาษิต   บัววรรณ์ เลขานุการสภา อบต.โรงเข้ ภาษิต   บัววรรณ ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายไพฑูรย์    สีรุ้ง นายก อบต.โรงเข้ ไพฑูรย์   สีรุ้ง  
2. นายวรพล  แสงประทิน รองนายก อบต.โรงเข้ วรพล  แสงประทิน  
3. นายไพโรจน์  รักสัตย์ รองนายก อบต.โรงเข้ ไพโรจน์  รักสัตย์  
4. นางบังอร   พรายประทีป เลขานุการ นายก อบต.โรงเข้ บังอร  พรายประทีป  



เริ่มประชุมเวลา     10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

ประธานสภา   1.1  เรื่องการจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุประจ าปี  2559 
     ในปีนี้เราจะจัดงานสืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุประจ าปี2559 
    ในโรงเรียนวัดวังบัว  หมู่ที่ 1  ต าบลลาดโพธิ์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   

ขอให้สมาชิกทุกท่านมาร่วมงานในวันที่  28  เมษายน  2559   ตั้งแต่เวลา  
08.00 น.  เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    1.2  เรื่องการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.โรงเข้ 
     ในปีนี้เราจะจัดการแข่งขันในวันที่  28  เมษายน  2559  โดยคู่เปิด 

สนามจะแข่ง  เวลา  14.00  น.  ระหว่างบ้านดอนข่อยไร่คา  -   บ้านดอน
โตนด   สว่นตารางการแข่งขันก็ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว  ขอให้มาตามเวลาที่
ก าหนดด้วยนะครับ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธาน       ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีท่านใดจะขอแก้ไข 
ถ้อยค าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   รับรองโดยเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๓.๑  เรื่องพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  2560-2564) 
ประธานสภา   ขอเชิญปลัดชี้แจง 
ปลัด                                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๓  การจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ 
๑๖  (๔)  ระบุไว้ว่าผู้บริหาร ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  และ     ประกาศใช้แผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อไป 

 
     ซึ่งร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕60-๒๕๖4  ก็ได้แจกให้ 

ทุกท่านแล้ว  ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป 
 



ประธานสภา                       ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน  ได้โปรดพิจารณาไปเรื่อยๆ ซึ่งในการนี้เราจะพักสัก  
๑๕  นาที  เพ่ือให้ทุกท่านได้พิจารณาและค่อยมาขอมติเชิญพักได้ครับ 

      ------------- พัก  ๑๕  นาที --------------------- 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่หรือให้ความเห็นชอบ  ขอมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยเอกฉันท์ 
    ๓.๒  เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปี  (พ.ศ.  ๒๕60-๒๕๖2) 
ประธานสภา   เมื่อสักครู่เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่อไปเป็นแผนพัฒนา ๓ ปี  ก็ขอเชิญปลัดชี้แจง 
ปลัด ครับ  ในส่วนของแผนพัฒนา  ๓ ป ี ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ ๑๗ (๔)  
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี 

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีถัดไป   
ซึ่งร่างแผนสามปีก็ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว   โปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมด้วยครับว่าสมควรให้ความเห็นชอบหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยเอกฉันท์ 
 
    3.3  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    มา 1  ท่าน  นะครับ 
     
มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมได้เลือก  นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โรงเข้เป็นกรรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    3.4   เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน สภา    ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอว่าจะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนิน 

โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  ระยะที่ 1  โดย  ลาดยางแอส
ฟัสล์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมจากทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้าน  นายอ านวย 
จันทร์กลิ่น ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 310  เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.โรงเข้  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1  ป้าย  
งบประมาณ 494,450  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 
 



2.  โครงการสร้างถนนคอนกรีตจากถนนสายหลักในหมู่บ้านไปถึงบ้านนายนิพล 
นามปักษา  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  285  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพ้ืนที่  รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 
ป้าย  และป้ายโครงการ 1 ป้าย   งบประมาณ  136,800  บาท  (หนึ่งแสน
สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.2บ้านดอนข่อย-ไร่คา  บ้านนายเสริม  นวลละออง    
งบประมาณ  27,000  บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านท้ายหลวง  หมู่ที ่1  ต าบลสะพานไกร  
ถึงสามแยก  หมู่ที่ 2  ต าบลสะพานไกร  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  260  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,040  เมตร   
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่  รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้  
พร้อมป้ายชั่วคราว  1  ป้าย  และป้ายโครงการ 1  ป้าย งบประมาณ  
499,200  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
รวมงบประมาณ   1,157,450   บาท 

 
 

ปลัด  ขออนุญาตชี้แจ้งระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม  มีดังนี้  (มีการถ่าย
หนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1432  ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   พร้อมอ่านหนังสือสั่งการฉบับนี้ให้ที่ประชุมทุก
ท่านได้รับทราบ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและยกตัวอย่างประกอบ  เช่น
โครงการก่อสร้างถนนให้ยึดหลักความจ าเป็น  เช่นถ้าไม่ก่อสร้างแล้วถนนยังใช้
การได้หรือไม่   ถ้าถนนยังใช้ได้ก็คือว่ายังไม่จ าเป็นเร่งด่วนโดยให้น าโครงการไป
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแทนการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
เป็นการรักษาวินัยทางการคลังเป็นส าคัญ  และการขยายเขตไฟฟ้า  นั้นถ้าจ่าย
ขาดเงินสะสมก็ไม่สามารถน าไปอุดหนุนหน่วยงานอื่นได้   จึงขอน าเรียนที่ประชุม
สภา  เพ่ือใช้เป็นดุลพินิจในการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการขอจ่ายขาดเงิน
สะสมตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอมาในครั้งนี้เพราะจะมีผลต่อตัวพวกท่านในวัน
ข้างหน้า 

ประธานสภา    ตามท่ีฝ่ายเลขาสภา ฯได้แจ้งระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมให้ทุกท่าน 
ทราบแล้วดังนั้นขอมติที่ประชุมสภาด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติทั้งหมด  22  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  



ประธานสภา   ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
 
นายก    ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบว่าขณะนี้ อบต.โรงเข้ มี 
    เงินสะสมทั้งสิ้น  จ านวน  21,005,167.60 บาท 
    หักจ่ายขาด 58  จ านวน    1,332,481.-  บาท 
    หักสามเดือน  จ านวน    6,900,000.-  บาท 
    หัก 10 %  จ านวน    1,277,269.-  บาท 
    สุทธิ   เป็นเงิน  11,495,417.60 บาท 

 ข้าพเจ้าขอน าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาในครั้งนี้ว่าข้าพเจ้าจะขออนุมัติ
ต่อสภาในการประชุมคราวต่อไป   เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมขยายเขตการใช้
น้ าประปาส่วนภูมิภาค   หมู่ที่ 5  หัวโรง  และหมู่ท่ี 2  บ้านนาฉอก   ประมาณ  
9,342,964.-  บาท  และขอสอบถามปลัดในฐานะฝ่ายเลขาสภาด้วยว่า
สามารถกระท าได้หรือไม่ 
 

ปลัด     การขยายเขตการใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคนี้   ตามระเบียบแล้วก็ 
สามารถกระท าได้  แต่ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมไปอุดหนุนนี้ไม่สามารถกระท าได้  ซึ่ง 
อบต.โรงเข้ก็ได้ด าเนินการมาแล้ว  2  ครั้ง  ครั้งแรกด าเนินการเอง   โดยใช้
งบประมาณของตัวเองเต็มจ านวน  ประมาณ  9  ล้านบาทเศษ   ครั้งที่ 2   ออก
กันฝ่ายละครึ่งคือ อบต.โรงเข้  ออก  50 %  การประปาส่วนภูมิภาคจ่ายสมทบ
ให้ 50 %  ดังนั้นถ้าผู้บริหารท้องถิ่นจะด าเนินการเป็นครั้งที่ 3  นี้  กระผมใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วย  เห็นควรออกค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่ง  โดย  
อบต.โรงเข้ออกครึ่งหนึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสมทบครึ่งหนึ่ง   ดีกว่า  ให ้ 
อบต.โรงเข้ออกเต็มจ านวนแต่ผู้เดียว  ซึ่งมองดูแล้วไม่ยุติธรรม  และเป็นการ
รักษาสถานะการทางคลังไว้ด้วย 
 

ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
ปิดการประชุม 12.30 น. 
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ) ส.ต.ท.ภาษิต     บัววรรณ์     ผู้จดรายงานการประชุม  
            (ภาษิต     บัววรรณ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
     (ลงชื่อ)     สุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
สมัยสามัญท่ี 3 /2559 

วันที่ 29   มิถุนายน  2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
********************************************** 

ผู้มาประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

1. นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม ประธานสภา อบต.โรงเข้ สุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม  
2. นายลือชัย  น้อยจ้อย รองประธานสภา อบต.โรงเข้ ลือชัย  น้อยจ้อย  
3. นายพิสิทธิ์    แตงดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิสิทธิ์    แตงดี  
4. นายนิรุต   ทองศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรุต   ทองศรี  
5. นายอารี  ชูเนียม สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
6. นายสมพงษ์  เอ่ียมองอาจ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพงษ์   เอ่ียมองอาจ  
7. นายโกศล  กลิ่นอุบล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ โกศล  กลิ่นอุบล  
8. นายประสง   ผ่องดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
9. นายกิตติ  ทวีสุข สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ กิตติ  ทวีสุข  
10. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์สังข์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพัตรา  พันธุ์สังข์  
11. นายทัศพร  สว่างทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ทัศพร  สว่างทอง  
12. นายพิมพ์  ทองกลัด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิมพ์  ทองกลัด  
13. นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพรรณ  วสุนธรารัตน์  
14. นายสามารถ  เครือวัล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
15. นายวิมล  เกิดรอด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วิมล  เกิดรอด  
16. นายบุญยัง  เทียนทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญยัง  เทียนทอง  
17. นายสมพร  บุญนาค สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพร  บุญนาค  
18. นายบุญชู  พริ้มพราย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญชู  พริ้มพราย  
19. นายวัน  รวยเงิน สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วัน  รวยเงิน  
20. นายเฉลิม  บุญหลาย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ เฉลิม  บุญหลาย  
21. นายนิรัญ  สังข์ศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรัญ  สังข์ศรี  
22. นายส าริด  หอมกรุ่น สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ส าริด  หอมกรุ่น  
23. นายอนงค์   นุชประคอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
24. นายสายัน  อ่วมแสง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สายัน  อ่วมแสง  
25. ส.ต.ท.ภาษิต   บัววรรณ์ เลขานุการสภา อบต.โรงเข้ ภาษิต   บัววรรณ ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายไพฑูรย์    สีรุ้ง นายก อบต.โรงเข้ ไพฑูรย์   สีรุ้ง  
2. นางบังอร   พรายประทีป เลขานุการ นายก อบต.โรงเข้ บังอร  พรายประทีป  
3. นายไพโรจน์    รักสัตย์ รองนายก อบต.โรงเข้ ไพโรจน์    รักสัตย์  

 



 

เริ่มประชุมเวลา     10.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

ประธานสภา  สวัสดีสมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ทุกท่าน  การประชุมครั้งนี้เป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3/2559  ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ  ส.อบต.  เฉลิม   
บุญหลาย  ที่ได้ประสานของบประมาณจากทางทหารมาขุดลอกคลองบริเวณ ม.
2  และม. 3  ต าบลโรงเข้   ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานของทหารก็ได้มาดูพ้ืนที่ซึ่ง
จะลงมือขุดในเร็ววันนี้  ต่อไปก็จะเป็น  หมู่ที่ 1  ลาดโพธิ์  หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง ซ่ึงทหารชุดนี้ก็ได้มาขอพักอาศัยอยู่ที่วัดดอนกอก  
จนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น   ผู้ใดมีจิตสาธารณะจะน าขนมหวานอาหารแห้งไป
มอบให้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจก็ขอเชิญบริจาคได้ที่วัดดอนกอก   และเพ่ือเป็น
การขอบคุณผู้ประสานงานโครงการขอให้พวกเราตบมือให้กับคุณเฉลิม บุญหลาย   
อีกสักครั้ง  และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

ระเบียบวารที่2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภา ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาคือ  ครั้งที่ 
2/2559   เมื่อวันที่  27  เมษายน  2559  มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยค าใดใด
หรือไม่ 

มติที่ประชุม นายกขอให้ตัดถ้อยค าหน้าสุดท้ายเพราะกลัวว่าจะเป็นการพูดชี้น าคือข้อความ
ที่ว่า ถ้าอย่างนั้นให้สมาชิกสภาหมู่ที่ 1  บ้านวังบัว  หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 5  ต าบล
โรงเข้     ออกไปประชาคมส ารวจความต้องการของชาวบ้านพร้อมถ่ายบัตร
ประชาชนแนบมาด้วย   เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ซึ่งมติที่
ประชุมก็ยินยอมให้ตัดออกโดยเอกฉันท์ทุกคน 

 

ระเบียบวารที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
 3.1   เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา ขอเชิญฝ่ายเลขาด าเนินการ 
ปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  

2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ 2554  ข้อ 33   รายงานการ
ประชุมสภาทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ   
แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อย 2 ฉบับ 

  ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี 2  ประเภท   คือ 
 1.  คณะกรรมการสามัญ   ประกอบด้วย   สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 2.  คณะกรรมการวิสามัญ   ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น   หรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น   มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ  105   ภายใต้บังคับข้อ  103   และข้อ  104  สภาท้องถิ่นมี

อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น



คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  7  คน 
 

นายวิมล   เกิดรอด เสนอ   นายเฉลิม   บุญหลาย 
 นายนิรุต    ทองศรี  รับรอง 
 นายนิรัญ   สังข์ศรี  รับรอง 
นายเฉลิม   บุญหลาย เสนอ   นายบุญชู     พริ้มพราย 
 นายพิสิทธิ์   แตงดี  รับรอง 
 นายบุญยัง   เทียนทอง  รับรอง 
นายพิสิทธิ์    แตงดี เสนอ   นายสมพงษ์    เอี่ยมองอาจ 
 นางสาวสุพัตรา   พันธุ์สังข์ รับรอง 
 นายทัศพร    สว่างทอง  รับรอง 
นายบุญชู   พริ้มพราย เสนอ   นายวัน  รวยเงิน 
 นายสมพร    บุญนาค  รับรอง 
 นายสายัน   อ่วมแสง  รับรอง 
นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ เสนอ   นายพิมพ์   ทองกลัด 
 นายส าริด   หอมกรุ่น  รับรอง 
 นายบุญชู   พริ้มพราย  รับรอง 
นายนิรัญ   สังข์ศรี เสนอ   นายบุญยัง   เทียนทอง 
 นายพิมพ์    ทองกลัด  รับรอง 
 นายโกศล   กลิ่นอุบล  รับรอง 
นายโกศล กลิ่นอุบล  เสนอ   นางสาวสุพัตรา   พันธุ์สังข์ 
 นายอารี   ชูเนียม  รับรอง 
 นายพิสิทธิ์  แตงดี  รับรอง 
 

    3.2   เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประธานสภา   ขอเชิญฝ่ายเลขาด าเนินการ 
ปลัด     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  22  มีนาคม  2559   เห็นชอบ 

ให้ด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุน   เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่องโดยจะ
ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี  และเพ่ิมเงิน
อุดหนุนจากเดิม  400  บาท   เป็นรายละ  600  บาทต่อเดือน   ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2560 เป็นต้นไป  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย
รับลงทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียด
ปลีกย่อยต่าง ๆ ถ้าท่านใดต้องการทราบให้ติดต่อได้ที่ส านักงานปลัด  ครับ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    3.3  เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน  ของ อบต.เพ่ือ 

สนับสนุนวัด 



ประธานสภา   ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง 
ปลัด  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า   ปัจจุบันส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดินได้มีข้อทักท้วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งกรณีตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่วัด   โดยเห็นว่าโครงการที่วัดขอรับเงินอุดหนุนไม่ใช่ภารกิจที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และวัดยังไม่มีระเบียบ   
หลักเกณฑ์   หรือข้อบังคับเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพท าให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งอาจน าไปสู่ช่องทางในการทุจริตได้   ประกอบกับ
ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงอาศัยอาจตามข้อ 4   ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2541  และข้อ 4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2547   ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดไว้
ก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.4  เรื่องเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน   (หมู่ละ 100,000.-) 
ประธาน ขอเชิญเลขาชี้แจง 
ปลัด  ด้วยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี   ได้เข้า

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2558  ของ อบต.
โรงเข้  หมวดเงินนอกงบประมาณ  พบมีลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ครบก าหนดช าระตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ช าระคืนจ านวน  3  ราย  เป็น
เงิน  81,000   บาท   ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  2541   หมวด 3  ข้อ  24   
ที่ก าหนดให้ อบต.หรือ สภาต าบลรับผิดชอบโครงการที่ผ่านความเห็นชอบทุก
โครงการ   และมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม  ก ากับ  ดูแล  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกรที่ขอยืมเงินทุน  ตลอดจนติดตามเร่งรัดการน าส่งคืน  หากกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัด   ไม่ช าระหนี้   หรือช าระไม่ครบถ้วน   ให้เสียดอกเบี้ย
ในอัตราที่กฎหมายก าหนด   และหากไม่ยินยอมช าระหนี้ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าให้คดีขาดอายุความ 

  ซึ่งขณะนี้  3  กลุ่มท่ีว่าได้ติดตามทวงหนี้คืนมาได้  แล้ว  2  กลุ่ม  ยัง
เหลืออยู่อีก  1  กลุ่ม  ซึ่งจะไม่ขอเอ่ยนาม  กลุ่มนี้เพราะมีสมาชิกสภาของเรา
ร่วมกู้อยู่ด้วยเกรงว่าจะไม่เหมาะสม  ซึ่งเจ้าตัวคงจะทราบดีอยู่แล้ว  ซึ่งขณะนี้
ค้างส่ง 2 งวด  เป็นเงินต้น  41,000  บาท  ซึ่งได้มีหนังสือทวงถามไปแล้ว  6  
ครั้ง  ก็เงียบหายไป  ซึ่งในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  



2560   ในเดอืน  สงิหาคม  ทีจ่ะถึงนี้   ผมมีความจ าเป็นต้องต้ังเงนิรายได ้ของ 
อบต.  ชดใช้คืนกองทุน  และจ าเป็นจะต้องฟ้องร้องกลุ่มต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี
ต่อไป  จึงขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบและเข้าใจ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 4.1  เรื่องโครงการเพชรบุรีเข้มแข็งรักเทิดทูน  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  (จังหวัด

เคลื่อนที่) 
ประธานสภา ตามท่ีหมายก าหนดการเดิมของโครงการนี้   คือวันที่  27  มิถุนายน  2559  

ปรากฏว่า  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการเร่งด่วน  จึงได้เลื่อนโครงการ
ออกไป  เป็นวันที่  27  กรกฎาคม  2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนกอก
เหมือนเดิม  จึงแจ้งมาให้ทุกท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2  เรื่องการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน ด้วยผู้บริหารได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการต่าง  ๆ ดังนี้ 
 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายประทุม แจ่มศรี  ถึงบ้านนายเสริม   
นวลละออง ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  700  ตรม.  ไหล่ทางลงหินคลุกตาม
สภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้ พร้อมป้ายชั่วคราว 1  
ป้าย  และป้ายโครงการ 1  ป้าย   งบประมาณ 350,000 บาท  (สามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
2. โครงการเสริมถนนหินผุ แล้วทับด้วยลูกรังทรายสายคันคลองบ้านนายมนัส   
คงบังคับ  ขนาดกว้าง  3.75  เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  0.30  เมตร  
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,500  ตารางเมตร    รายละเอียดแบบแปลน  
ของ อบต.โรงเข้  ก าหนด  งบประมาณ 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาท
ถ้วน)  ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
3. โครงการเสริมผิวจราจรโดยการลงลูกรังพร้อมฝังท่อจากสะพาน    ม.4          
ต.ลาดโพธิ์  เหมืองหาม  ถึงบ้านปากง่าม  ถนนกว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  
345  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,207  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้  ก าหนด งบประมาณ 
43,000 บาท  (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)  ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
4. โครงการฝังท่อระบายน้ าในที่ดินที่จะสร้างที่ท าการ อบต.โรงเข้  พร้อมขุด
ลอกสระน้ าคอนกรีตพร้อมขุดลอกเหมืองระบายน้ า   ท่อคอนกรีต  1.00 
เมตร จ านวน 140 ลูก  ขุดลอกกว้างบน 3.00 เมตร กว้างล่าง 0.80 เมตร ลึก



เฉลี่ย 1.20 เมตรระยะทาง 48 เมตร หรือมีพ้ืนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า144 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้  ก าหนด  งบประมาณ 354,500 
บาท  (สามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
5. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า  บริเวณ  หมู่ที่ 2  และหมู่ที่ 5  ต.โรงเข้ 
และบริเวณหมู่ท่ี 1  ต าบลลาดโพธิ์บางส่วน  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  งบประมาณ 9,400,000 บาท  (เก้าล้านสี่แสนบาท
ถ้วน)  ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

    

6. โครงการก่อสร้างถนนคอน คสล.  ข้างบ้านนางถนอม   หอมกรุ่น  ถึงบ้าน
นายวัน   เสือน้อย   ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  175  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหิน
คลุกตามสภาพพ้ืนที่  รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.โรงเข้   งบประมาณ 
87,500  บาท  (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปรากฏแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
รวมงบประมาณ   10,297,000   บาท 
 

ปลัด  ขออนุญาตชี้แจงว่าการจ่ายขาดเงินสะสมในระหว่างนี้ยังคงต้องปฏิบัติ
ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1432  ลว  10  มีนาคม  2559  
เหมือนเดิมดังที่เคยน าเรียนที่ประชุมสภานี้ไว้เมื่อครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งแล้ว   ขอให้
ใช้ดุลพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจใดใดลงไป 

 
ประธานสภา ตามท่ีฝ่ายเลขาสภาได้ชี้แจงระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมให้ทุกท่านทราบแล้ว  

ดังนั้นขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติทั้งหมดทุกคนที่เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านเลย 
 

ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุม     เวลา  12.00 น. 
 

 

                                                       (ลงชื่อ)   ส.ต.ท.ภาษิต     บัววรรณ์      ผู้จดรายงานการประชุม  
            (ภาษิต     บัววรรณ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 

 
     (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                               (นายสุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม) 
                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
สมัยสามัญท่ี 4/2559 

วันที่  15   สิงหาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

************************* 
ผู้มาประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม ประธานสภา อบต.โรงเข้ สุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม  
2. นายลือชัย  น้อยจ้อย รองประธานสภา อบต.โรงเข้ ลือชัย  น้อยจ้อย  
3. นายพิสิทธิ์    แตงดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิสิทธิ์    แตงดี  
4. นายนิรุต   ทองศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรุต   ทองศรี  
5. นายอารี  ชูเนียม สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
6. นายสมพงษ์  เอ่ียมองอาจ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพงษ์   เอ่ียมองอาจ  
7. นายโกศล  กลิ่นอุบล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ โกศล  กลิ่นอุบล  
8. นายประสง   ผ่องดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ประสง   ผ่องดี  
9. นายกิตติ  ทวีสุข สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ กิตติ  ทวีสุข  
10. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์สังข์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพัตรา  พันธุ์สังข์  
11. นายทัศพร  สว่างทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
12. นายพิมพ์  ทองกลัด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิมพ์  ทองกลัด  
13. นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
14. นายสามารถ  เครือวัล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สามารถ   เครือวัล  
15. นายวิมล  เกิดรอด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
16. นายบุญยัง  เทียนทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญยัง  เทียนทอง  
17. นายสมพร  บุญนาค สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพร  บุญนาค  
18. นายบุญชู  พริ้มพราย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญชู  พริ้มพราย  
19. นายวัน  รวยเงิน สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วัน  รวยเงิน  
20. นายเฉลิม  บุญหลาย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ เฉลิม  บุญหลาย  
21. นายนิรัญ  สังข์ศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรัญ  สังข์ศรี  
22. นายส าริด  หอมกรุ่น สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
23. นายอนงค์   นุชประคอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ อนงค์   นุชประคอง  
24. นายสายัน  อ่วมแสง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สายัน  อ่วมแสง  
25. ส.ต.ท.ภาษิต   บัววรรณ์ เลขานุการสภา อบต.โรงเข้ ภาษิต   บัววรรณ ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายไพฑูรย์    สีรุ้ง นายก อบต.โรงเข้ ไพฑูรย์   สีรุ้ง  
2. นายวรพล   แสงประทิน รองนายก อบต.โรงเข้ วรพล   แสงประทิน  
3. นางบังอร   พรายประทีป เลขานุการ นายก อบต.โรงเข้ บังอร  พรายประทีป  

 



เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้มาพร้อมกันแล้ว  กระผม  นายสุรศักดิ์                               
                               นุ่มนิ่ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ขอเปิดประชุมสภาดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภา  วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม  ขอผ่านไปวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 

ประธานสภา  รายละเอียดการประชุมสภาเมื่อครั้งที่แล้ว  คือวันที่ 29  มิถุนายน 2559  ก็ได้แจกให้ 
       ทุกท่านแล้วผู้ใดต้องการแก้ไขถ้อยค าใดใดก็ขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาในที่นี้ก็ขอมติด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรองโดยเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือการพิจารณา 
   3.1  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักงานปลัด) 
                                      -  จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (เครื่องปรับอากาศ) 
ประธานสภา  ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง 
 

เลขานุการ  ด้วยได้รับแจ้งจากหัวหน้าส านักงานปลัดขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่   
ดังนี้ 
ข้อเท็จจริง   บัดนี้ ส านักงานปลัด ฯ  ขอน าเรียนให้ทราบว่า   ปัจจุบันครุภัณฑ์ส านักงาน  
(เครื่องปรับอากาศ)  จ านวน  2  เครื่องดังกล่าว  ไม่สามารถใช้งานได้  โดยมีลักษณะ
อาการคือ   ขณะใช้งานมีน้ าหยดออกมามากตลอดเวลา   และไม่มีความเย็น   ส านักงาน
ปลัด ฯ  ได้ประสานช่างซ่อมเพ่ือท าการตรวจสอบในเบื้องต้น  พบว่าเครื่องปรับอากาศทั้ง 
2  เครื่อง   ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เนื่องจาก  คอมเพรสเซอร์เสีย  
อันเนื่องมาจากอายุการใช้งานหลายปี   กรณีการซ่อมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศที่
มีอายุการใช้งานมานานนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง  ไม่คุ้มค่าของเครื่องปรับอากาศเมื่อเทียบมูลค่า
ของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
(เครื่องปรับอากาศ)  ไว้  ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเพ่ือใช้ใน
ราชการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ได้    ส านักงานปลัด ฯ  
จึงขออนุมัติด าเนินการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2543  หมวด  4  ข้อ  27 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)   พ.ศ.  2543   หมวด  4  ข้อ 27  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  
ประมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 



ข้อพิจารณา 
เนื่องจากสถานที่ให้บริการประชาชนมีความคับแคบ ท าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ดังนั้น
เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน   ส านักงานปลัดจึงเรียนมาเพ่ืออนุมัติ
บรรจุญัตติ ฯ  โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการดังนี้ 
-   จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   เครื่องปรับอากาศ   ชนิดติดตั้งฝาผนัง  (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด  18 ,000   บีทียู   (ฉลากเบอร์ 5)   จ านวน  2  เครื่อง ๆละ 
28,000.-  บาท  (รวมค่าติดตั้ง)   รวมเป็นเงิน  56,000   บาท  (ห้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)   โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ   
หมวดค่าตอบแทน   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล ฯ  งบประมาณอนุมัติ 200 ,000.-   งบประมาณก่อนโอน  
104,270  บาท  โอนลด  56,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 48,270.-  
บาท  (ตั้งตามคุณลักษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงาน   งบประมาณประจ าปี  
2558   ประจ าเดือน  มีนาคม  2558 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ด าเนินการได้  โดยเอกฉันท์ทุกเสียงที่เข้าร่วมประชุม  โดยเสนอให้มีการปิด- 
เปิด  เป็นเวลาและท าความสะอาดตามระยะเวลาด้วย    

   3.2  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2560 
 
ประธานสภา  ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการ 
 
เลขานุการ  3.1.1  ขั้นรับหลักการ 
นายก   ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ทุกท่าน 

           บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้อีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  จึงขอแถลงต่อประธานสภา
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบาย  ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ซึ่งในรายละเอียดจะขอให้
ปลัด  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ได้ด าเนินการชี้แจงต่อไป 

1.  สถานะการคลัง 

       1.1   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ.2559    องค์การบริหารส่วนต าบล
โรงเข้มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

  ก.  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ.2559   

       1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                       44,103,118.18  บาท 



       1.1.2   เงินสะสม                      21,013,167.60   บาท 

       1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม                           11,801,395.60   บาท 

       1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  3,036,719.00  บาท 

       1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                 -   บาท 

       1.1.6   เงินกู้คงค้าง            -  บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2558 

  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น    19,240,566.50   บาท     ประกอบด้วย 

         หมวดภาษีอากร       300,599.25  บาท 

         หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                  2,799.80  บาท 

         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      364,966.10    บาท 

         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              -  บาท 

         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  31,000.00  บาท 

         หมวดรายได้จากทุน      -  บาท 

         หมวดภาษีจัดสรร     13,437,467.35      บาท 

         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       5,121,734.00           บาท 

  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       8,164,334.16                  บาท 

  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน     15,761,247.48  บาท    ประกอบด้วย 

         งบกลาง                 265,909.00  บาท 

         งบบุคลากร               6,573,670.00  บาท 

         งบด าเนินการ              1,797,349.32  บาท 

         งบลงทุน                        2,434,279.16      บาท 

         งบรายจ่ายอื่น                        -  บาท 

         งบเงินอุดหนุน             4,690,540.00     บาท 



  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,111,034.16   บาท 

  (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่          1,332,481.00       บาท 

  2.1  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง   

ปี  2558 

ประมาณการ 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

รายได้จัดเก็บ    

หมวดภาษีอากร 300,599.25 300,000.00 310,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 2,799.80 33,000.00 33,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 364,966.10 140,000.00 150,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -  - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,000.00 16,000.00 22,000.00 

หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 681,365.15 489,000.00 515,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 13,437,467.35 11,661,000.00 11,935,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,437,467.35 11,661,000.00 11,935,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,121,734.00 4,850,000.00 12,800,000 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5,121,734.00 4,850,000.00 12,800,000 

รวม 19,240,566.50 17,000,000.00 25,250,000.00 



2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย 

งบ รายจ่ายจริง 

ปี 2558 

ประมาณการ 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 265,909.00 500,480.00 7,697,000.00 

งบเงินอุดหนุน 4,690,540.00 1,740,000.00 1,255,197.00 

งบด าเนินการ 1,797,349.32 4,079,200.00 3,938,143.00 

งบบุคลากร 6,573,670.00 7,974,320.00 9,397,660.00 

งบรายจ่ายอื่น - 20,000.00 20,000.00 

งบลงทุน 2,434,279.16 2,686,000.00 2,942,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 15,761,747.48 17,000,000.00 25,250,000.00 

รวม 15,761,747.48 17,000,000.00 25,250,000.00 

 ในปีงบประมาณ  2560  ตัง้งบประมาณรายจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  25,250,000  บาท  โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานดังนี้        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,963,583.00 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 2,988,420.00 

 แผนงานสาธารณสุข 184,000.00 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000.00 

 แผนงานเคหะและชุมชน 3,861,997.00 



 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000.00 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 185,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานการเกษตร 30,000.00 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 7,697,000.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 25,250,000.00 

 
  รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560  ที่แจกให้ทุกท่านไปแล้ว 
 

.........................................พัก  30  นาที...........................................  
 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  ว่าจะรับร่างหลักการหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม  รับหลักการโดยเอกฉันท์ 
   3.1.2   เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                          รายจ่ายปี  2560 

 
ประธานสภา  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  วาระท่ี 2  การ

แปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2547  ข้อ  45  วรรคสอง  ระบุไว้ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ประกอบกับข้อ 105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็น
แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 

 (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า  3 คน  
แต่ไม่เกิน 7 คน 

  ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าสมควรใช้สัก 5 คน  โดยมีผู้เสนอและผู้รับรอง  ขอเชิญสมาชิก
ทุกท่าน  เสนอได้เลยครับ 

มติที่ประชุม  นายวัน   รวยเงิน    เสนอ นายบุญชู     พริ้มพราย 
   นายพิมพ์     ทองกลัด   รับรอง 
   นายเฉลิม    บุญหลาย   รับรอง 



   นายบุญชู    พริ้มพราย   เสนอ นายวัน     รวยเงิน  
   นายบุญยัง   เทียนทอง   รับรอง 
   น.ส.สุพัตรา  พันธุ์สังข์   รับรอง    

นายลือชัย     น้อยจ้อย   เสนอ นายเฉลิม     บุญหลาย 
   นายวัน          รวยเงิน   รับรอง 
   นายนิรัญ     สังข์ศรี   รับรอง 
   นายเฉลิม     บุญหลาย   เสนอ นายสมพงษ์     เอ่ียมองอาจ 
   นายสามารถ    เครือวัลย์   รับรอง 
   นายพิมพ์     ทองกลัด   รับรอง 
   นายสายัน   อ่วมแสง   เสนอ นายพิมพ์     ทองกลัด 
   นายสมพงษ์    เอี่ยมองอาจ  รับรอง 
   นายโกศล   กลิ่นอุบล   รับรอง 
    
ประธานสภา  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกันพิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติให้

แล้วเสร็จ  ก่อนวันที่  26  สิงหาคม  2559   เพราะเราจะใช้วันที่ 29  สิงหาคม  
2559  เวลา  10.00 น.  เพ่ือประชุมในวาระที่ 3 ต่อไป  

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2   เรื่องการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภา ขณะนี้สมัยประชุมสภาตามที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือการประชุมครั้งแรกได้ครบ 4 สมัย  แล้ว  

เราจึงต้องมาก าหนดสมัยประชุมสภาในปีถัดไปกันใหม่  มีผู้ใดจะเสนออย่างไรหรือไม่ 
 
สมพงษ์  เอ่ียมองอาจ เสนอให้เหมือนปีที่ผ่านมา 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภา เมื่อที่ประชุมมีมติก าหนด 4 สมัย เหมือนเดิมดังนี้ 
 สมัยสามัญท่ี 1  ระหว่างวันที่  15  กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม  2560 
 สมัยสามัญท่ี 2  ระหว่างวันที่  15  เมษายน  - 29  เมษายน  2560 
 สมัยสามัญท่ี 3 ระหว่างวันที่  15 มิถุนายน  - 29  มิถุนายน 2560 
 สมัยสามัญท่ี 4  ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  - 29 สิงหาคม  2560 
 และก าหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรก  ประจ าปี  2561 
 ระหว่างวันที่  15  กุมภาพันธ์  -  1  มีนาคม  2561 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 ไม่มี 
 
 ประธานสภา มีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเน้นย้ าอีกครั้งว่าวันที่  29  สิงหาคม  

2559   เวลา  10.00 น.  เราจะมาประชุมสภากันอีก 1 ครัง้    ขอปดิประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  12.00  น. 
 
                                                     (ลงชื่อ)   ส.ต.ท. ภาษิต     บัววรรณ ์ ผู้จดรายงานการประชุม  
            (ภาษิต     บัววรรณ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
     (ลงชื่อ)       สุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้มาพร้อมกันแล้ว  กระผม  นายสุรศักดิ์                               
                               นุ่มนิ่ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ขอเปิดประชุมสภาดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภา  วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม  ขอผ่านไปวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 

ประธานสภา  รายละเอียดการประชุมสภาเมื่อครั้งที่แล้ว  คือวันที่ 29  สิงหาคม 2559  ก็ได้แจกให้ 
       ทุกท่านแล้วผู้ใดต้องการแก้ไขถ้อยค าใดใดก็ขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาในที่นี้ก็ขอมติด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรองโดยเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือการพิจารณา 
   3.1  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง) 
                                       
ประธานสภา  ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง 
 

เลขานุการ  ด้วยกองช่าง  มีความประสงค์โอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนการประปาภูมิภาค 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ต าบลโรงเข้ และ
บริเวณหมู่ที่ ๑ ต าบลลาดโพธิ์ บางส่วนไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  จึงมีความจ าเป็นต้องตั้ง
รายการใหม่   

    ดังนั้น  กองช่าง จึงขอโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ส านักงานปลัด จ านวน ๘ อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล,หัวหน้าส านักปลัด,บุคลากร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, นักวิชาการ
ศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ธุรการจ านวนเงินที่โอน
ลด ๒๙๖,๗๐๐ บาท 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทัว่ไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ



จ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอ่ืนๆ 
ฯลฯ  จ านวนเงินที่โอนลด ๔๘,๒๐๐บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจข้อมูล ฯจ านวนเงินที่โอนลด ๘๗,๑๐๐บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาจ านวน
เงินที่โอนลด ๖,๕๐๐บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวนเงินที่โอนลด  ๑๐,๙๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.โรงเข้ จ านวนเงินที่โอนลด  ๖๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมจ านวนเงินที่โอนลด ๒๘,๑๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.   จ านวนเงินที่โอนลด  ๒๐๐,๐๐๐  
บาท 



- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืนๆ 
โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวนเงินที่โอนลด ๒๑,๙๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืนๆ 
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ จ านวนเงินที่โอนลด ๑๘,๑๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  จ าน วนเงินที่ โอนลด 
๑๐๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง บัง
โคลน แบตเตอร์รี่ กระจก ฯลฯ  จ านวนเงินที่โอนลด ๙๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯจ านวนเงินที่โอนลด ๕,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแก่รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นส าหรับเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอมาใช้ราชการและจ่าย
สนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.จ านวนเงินที่โอนลด ๕๕,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภคประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารสถานที่ต่างๆ และหอกระจ่ายข่าวไร้สายประจ าหมู่บ้านที่
อยู่ในความดูแล ฯลฯจ านวนเงินที่โอนลด ๒๗,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภคประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่า พ้ืนที่ เว็บไซต์ ค่ าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ LAN 
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่างๆ ฯลฯจ านวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐  บาท 



- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยาน ยนต์ส่วนกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯจ านวนเงินที่โอนลด ๓๔,๔๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบรายจ่ายอื่น  หมวดรายจ่ายอ่ืน
ประเภทค่าจ่างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.จ านวนเงิน
ที่โอนลด ๒๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลังงบบุคลากร  หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างส่วนการคลังจ านวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบ แทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ค่าอ่ืน ฯลฯ จ านวนเงินที่โอนลด  ๒๘,๕๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนต าบลตามระเบียบก าหนดจ านวนเงินที่โอนลด ๒๒,๓๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายค่ารับวารสาร    หนังสือกฎหมาย     
หนังสือพิมพ์   หรือเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ   ค่าธรรมเนียม   ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็น จ านวน
เงินที่โอนลด ๕๑,๖๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวนเงินที่โอนลด ๘๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวนเงินที่โอนลด  ๘๐,๐๐๐  บาท 



- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  เช่น  เครื่องคอม พิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ดีด  เก้าอ้ี  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ จ านวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน
เป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร.ที่
ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่ อบต.จ านวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลง ทะเบียน ฯลฯ ในการฝึกอบรม อปพร.จ านวนเงินที่โอนลด 
๔๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  
จ านวนเงินที่โอนลด  ๒๑,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรม อปพร. จ านวนเงินที่โอน
ลด ๕๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  จ านวนเงินที่โอนลด  ๗,๒๐๐  
บาท 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนต าบลโรงเข้ เช่น เครื่องถ่าย
เอก สาร เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ  จ านวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น



หรือจานบันทึกข้อมูล หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัด ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เม้าส์ แป้นหมึก ฯลฯ  จ านวนเงินที่โอนลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและ
วัสดุที่ใช้ท าความสะอาด อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น  ไม้กวาด แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  น้ ายา
ล้างจาน  ฯลฯ จ านวนเงินที่โอนลด  ๑๕,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย  จ านวนเงินที่โอนลด ๒๘,๐๐๐  
บาท 

- แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนงบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวนเงินที่โอนลด 
๑๕,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อสม. จ านวนเงินที่โอนลด 
๓๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์จ านวนเงินที่โอนลด 
๒๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  ประเภทสนับสนุนโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้าน จ านวน 
๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวนเงินที่โอนลด ๒๒,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อทรายอะเบทน้ ายาหัวเชื้อฆ่ายุงลาย   วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ จ านวนเงิน
ที่โอนลด ๓๒,๐๐๐  บาท 



- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ส่วนโยธา จ านวน  2 อัตรา 
ได้แก่ นักบริหารงานช่างและนายช่างโยธา จ านวนเงินที่โอนลด ๒๖๓,๑๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ต่างๆให้แก่พนักงานส่วนต าบล ส่วนโยธา  จ านวนเงินที่โอนลด ๒๔,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนโยธา จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จ านวนเงินที่
โอนลด ๑๑๗,๓๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนโยธา  จ านวนเงินที่โอนลด ๒๔,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ  
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมาปฏิบัติราชการ
ใน อบต.  เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าอ่ืน ๆ  ฯลฯ  จ านวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน   ประเภทค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด   จ านวนเงินที่โอนลด ๔๒,๐๐๐  
บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามระเบียบก าหนด   จ านวนเงินที่โอน
ลด ๑๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายค่ารับ
วารสาร หนังสือกฎหมาย หนังสือพิมพ์  หรือเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ค่าธรรมเนียม  



ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆใน  ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ รวมทั้ง ค่า จ้าง
เหมาบริการต่าง ๆจ านวนเงินที่โอนลด ๑๕,๙๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าเดินทางไปราชการจ านวนเงินที่โอนลด  ๕,๙๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวนเงินที่โอนลด ๗,๕๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น หลอดไฟ  บัลลาส  สวิทซ์ ฯลฯ  จ านวนเงินที่โอนลด ๖,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง   เช่นหิน
ทรายลูกรังไม้ต่าง ๆสีปูนซีเมนต์ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาฯลฯ จ านวนเงินที่โอนลด 
๔๔,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค   ประเภทค่าโทรศัพท์เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ฯลฯจ านวนเงินที่โอนลด ๑,๗๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ เครื่องตัดหญ้าฯลฯ  ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่า
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอมาใช้ราชการและ
จ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. จ านวนเงินที่โอนลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์   จ านวนเงินที่โอนลด  ๑๕,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ



ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
สตรี แม่บ้านจ านวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลีก
หนียาเสพติด จ านวนเงินที่โอนลด ๒๕,๗๐๐  บาท 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
จ านวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการ ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จ านวนเงินที่โอนลด ๕,๐๐๐  บาท 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการ big cleaning dayจ านวน
เงินที่โอนลด ๑๘,๙๐๐  บาท 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่  
จ านวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแข่งขันกีฬา  จ านวนเงินที่
โอนลด ๖๕,๐๐บาท 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการสืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ 
ประจ าปี ๒๕๕๙จ านวนเงินที่โอนลด ๘,๕๐๐บาท 



- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการสืบสานประเพณีไทย เพลงปรบไก่จ านวน
เงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐บาท 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA -3 เฟส  
100  แอมปจ์ านวนเงินที่โอนลด ๒๐๒,๖๐๐  บาท 

- แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้  ปลูกต้นไม้พร้อมดูแลรักษา   จ านวนเงินที่โอน
ลด ๑๗,๔๐๐  บาท 

- แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
วัสดุ  ประเภทค่าวัสดุการเกษตรเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีก าจัดวัชพืช 
และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์จ านวนเงินที่โอนลด ๔๐,๐๐๐  บาท 

- แผนงานงบกลาง  งานงบกลางงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทรายจ่ายตาม
ข้อผูกพันค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจ านวนเงินที่โอน
ลด ๗,๕๐๐  บาท 

- แผนงานงบกลาง   งานงบกลางงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทรายจ่ายตาม
ข้อผูกพันค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตองค์ การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
จ านวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐  บาท 

รวมโอนลด  ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท 

ตั้งรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนการประปาภูมิภาค 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ต าบลโรงเข้ และ
บริเวณหมู่ท่ี ๑ ต าบลลาดโพธิ์ บางส่วนจ านวนเงินตั้งรายการใหม่๒,๙๐๐,๐๐๐บาท 

รวมจ านวนเงินตั้งรายการใหม่ ๒,๙๐๐,๐๐๐   บาท 



จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ  ๒๗“การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการประชุมสภาครั้งนี้ 

 
มติทีป่ระชุม  ........................................................................................................................  

    
   3.2  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   ฉบับที่ 1  ประจ าปี 

งบประมาณ 2559 
 
ประธานสภา  ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการ 
 
เลขานุการ  3.1.1  ขั้นรับหลักการ 
นายก   ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ ได้พิจารณาอนุมัติ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประปี งบประมาณ พ.ศ.2559  ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,200,000 บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  
ทั้งสิ้น 1,200,000  บาท 

 ซึ่งในรายละเอียดจะขอให้ปลัด  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ได้ด าเนินการ
ชี้แจงต่อไป 

 
 
 

ปลัด   ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  1,200,000   บาท   แยกเป็น 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม        1,200,000.00   บาท 

 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   จ านวน   98,000.00   บาท 



ประมาณการโดยตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ   จ านวน   212,000.00   บาท 

ประมาณการโดยตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง 

ภาษีสุรา       จ านวน   146,000.00   บาท 

ประมาณการโดยตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง 

ภาษีสรรพสามิต      จ านวน   370,000.00   บาท 

ประมาณการโดยตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน   374,000.00   บาท 

ประมาณการโดยตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง 

ประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท จ่ายจากหมวดภาษีจัดสรร  แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 งบเงินอุดหนุน      รวม     1,200,000  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน     รวม     1,200,000  บาท 

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    รวม     1,200,000  บาท 

-  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค    จ านวน   1,200,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 5  ต าบลโรงเข้  และ 
บริเวณหมู่ท่ี 1    ต าบลลาดโพธิ์บางส่วน  

 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  ว่าจะรับร่างหลักการหรือไม่ 
 
มตทิี่ประชุม  .................................................................................................  
 
   3.1.2   เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                          รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
ประธานสภา  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ .   2559    ว าระที่  2   การแปรญัตติ   ซึ่ งตามระ เบี ยบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2547  ข้อ  
45  วรรคสอง  ระบุไว้ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้   
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ประกอบกับข้อ 105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็น
แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 

 (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า  3 คน  
แต่ไม่เกิน 7 คน 

  ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าสมควรใช้สัก 5 คน  โดยมีผู้เสนอและผู้รับรอง  ขอเชิญสมาชิก
ทุกท่าน  เสนอได้เลยครับ 

มติที่ประชุม  ..................................   เสนอ ............................... 
   .................................   รับรอง 
   ................................   รับรอง 
   ................................   เสนอ ..............................  
   ................................   รับรอง 
   ................................   รับรอง    

................................   เสนอ .............................. 
   ...............................   รับรอง 
   ..............................   รับรอง 
   .............................   เสนอ ............................... 
   ............................   รับรอง 
   .............................   รับรอง 
   ............................   เสนอ ............................... 
   ............................   รับรอง 
   ...........................    รับรอง 
    
ประธานสภา  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกันพิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติให้

แล้วเสร็จ  วันที่  27  กันยายน  2559   เพราะเราจะใช้วันที่ 27   กันยายน  2559  
เวลา  13.00 น.  เพื่อประชุมในวาระที่ 3 ต่อไป  

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 ไม่มี 
 
 ประธานสภา มีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเน้นย้ าอีกครั้งว่าวันที่  27  กันยายน  

2559   เวลา  13.00 น.  เราจะมาประชุมสภากันอีก 1 ครั้ง    ขอปิดประชุม 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
สมัยสามัญท่ี 4  ครั้งที่ 2/2559 

วันที่  29   สิงหาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

************************* 
ผู้มาประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม ประธานสภา อบต.โรงเข้ สุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม  
2. นายลือชัย  น้อยจ้อย รองประธานสภา อบต.โรงเข้ ลือชัย  น้อยจ้อย  
3. นายพิสิทธิ์    แตงดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิสิทธิ์    แตงดี  
4. นายนิรุต   ทองศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรุต   ทองศรี  
5. นายอารี  ชูเนียม สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ อารี   ชูเนียม  
6. นายสมพงษ์  เอ่ียมองอาจ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพงษ์   เอ่ียมองอาจ  
7. นายโกศล  กลิ่นอุบล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
8. นายประสง   ผ่องดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
9. นายกิตติ  ทวีสุข สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
10. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์สังข์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพัตรา  พันธุ์สังข์  
11. นายทัศพร  สว่างทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
12. นายพิมพ์  ทองกลัด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิมพ์  ทองกลัด  
13. นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพรรณ  วสุนธรารัตน์  
14. นายสามารถ  เครือวัล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สามารถ   เครือวัล  
15. นายวิมล  เกิดรอด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วิมล  เกิดรอด  
16. นายบุญยัง  เทียนทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
17. นายสมพร  บุญนาค สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพร  บุญนาค  
18. นายบุญชู  พริ้มพราย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
19. นายวัน  รวยเงิน สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วัน  รวยเงิน  
20. นายเฉลิม  บุญหลาย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ เฉลิม  บุญหลาย  
21. นายนิรัญ  สังข์ศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรัญ  สังข์ศรี  
22. นายส าริด  หอมกรุ่น สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
23. นายอนงค์   นุชประคอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
24. นายสายัน  อ่วมแสง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
25. ส.ต.ท.ภาษิต   บัววรรณ์ เลขานุการสภา อบต.โรงเข้ ภาษิต   บัววรรณ ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นางบังอร   พรายประทีป เลขานุการ นายก อบต.โรงเข้ บังอร  พรายประทีป  

 
 



เริ่มประชุมเวลา     10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ประธานสภา   วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม  ขอผ่านไปวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 
ประธาน       ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีท่านใดจะขอแก้ไข 

ถ้อยค าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   รับรองโดยเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
    3.1 เรื่องข้ันให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
ประธานสภา   ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาด าเนินการ 
เลขานุการ   ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2559  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2560 จ านวน 5  ท่าน บัดนี้คณะกรรมการ ฯ ได้มีหนังสือมายังประธานสภา ฯ  
แล้ว  โดยคณะกรรมการ ฯ  ทั้ง 5 ท่านมีมติตรงกันว่าไม่ขอแก้ไขปรับลดหรือ
เปลี่ยนแปลงใดใดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว  โดยเห็นควรคงสภาพ
เดิมในรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอมา  เพราะเห็นว่า
ครอบคลุมและเป็นไปตามแผนพัฒนาต าบลที่ได้วางไว้ทุกประการ 

ประธานสภา ตามท่ีฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงมานี้จะมีสมาชิกท่านใดเสนออะไรหรือไม่   ถ้าไม่มี
ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่าสมควร  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2560  นี้หรือไม่ขอมติด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้คงร่างเดิม 
 

ประธานสภา ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 โดยไม่มีการอภิปรายและให้
ที่ประชุมสภา อบต. ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม
สภาฯแห่งนี้ว่าสมควร  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560  นี้หรือไม่ขอมติด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  โดยเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
   ไม่มี 
 



ประธานสภา  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)   ส.ต.ท.ภาษิต     บัววรรณ ์ ผู้จดรายงานการประชุม  
            (ภาษิต     บัววรรณ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
     (ลงชื่อ)      สุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 
วนัท่ี 26  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 

ณ   หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้
************************************************* 

เร่ิมประชุม   เวลา    10.00  น. 
ผูม้าประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญชู     พร้ิมพราย ส.อบต.โรงเข ้ บุญชู    พร้ิมพราย  
2 นายวนั      รวยเงิน ส.อบต.โรงเข ้ -  
3 นายเฉลิม    บุญหลาย ส.อบต.โรงเข ้ เฉลิม    บุญหลาย  
4 นายสมพงษ ์  เอ่ียมองอาจ ส.อบต.โรงเข ้ สมพงษ ์  เอ่ียมองอาจ  
5 นายพิมพ ์    ทองกลดั ส.อบต.โรงเข ้ พิมพ ์   ทองกลดั  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 ส.ต.ท.ภาษิต   บวัวรรณ์ ปลดั อบต.โรงเข ้ ภาษิต   บวัวรรณ์  
   
 เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้ ส.ต.ท.  ภาษิต  บวัวรรณ์   ท าหนา้ท่ี  เลขานุการชัว่คราว   ไดก้ล่าวน าเขา้สู่
ระเบียบวาระการประชุม   ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองการเลือกตั้งประธานท่ีประชุมและเลขานุการ 
เลขานุการชัว่คราว  เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินการไปไดด้ว้ยดี  จึงสมควรมีการเลือกผูท้  าหนา้ท่ี 

ประธานคณะกรรมการแปรญตัติขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายปี 2558  ในคร้ัง
น้ี  ขอเชิญทุกท่านเสนอไดเ้ลยครับ 

มติท่ีประชุม   เสนอใหน้ายบุญชู     พร้ิมพราย  เป็นประธานกรรมการ ฯ 
                 นายเฉลิม     บุญหลาย  เป็นเลขานุการ  
ประธาน   ขอบคุณสมาชิกทุนท่ีใหค้วามไวว้างใจเลือกกระผมเป็นประธานกรรมการใน
คร้ัง 

น้ีเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา   เรามาเขา้สู่ขบวนการแปรญตัติขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  กนัเลย  ขอใหพ้วกเราทุกคนพิจารณา
ร่วมกนัอีกคร้ังมีท่านใดจะขอแปรญตัติเชิญเสนอไดเ้ลยครับ 
 



สมพงษ ์ เอ่ียมองอาจ  เรียนท่านประธานขา้พเจา้ไดอ่้านดูรายละเอียดมาแลว้  เห็นวา่  ร่างขอ้บญัญติั 
งบประมาณตามท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เสนอมาน้ี  ก็เป็นไปตามแผนพฒันา  และ
ครอบคลุมแลว้  กระผมเห็นควรยืน่ตามร่างเดิมท่ีเสนอมาต่อสภาต่อไป 
 

เฉลิม   บุญหลาย   ขา้พเจา้ก็จะเห็นดว้ยตามท่ีนายสมพงษ ์  เอ่ียมองอาจ  เสนอ 
 

ประธาน   มีท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีขอมติท่ีประชุมดว้ย 
ครับ 
 

มติท่ีประชุม   เห็นควรคงร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายปี  2560  ใชต้ามเดิม  โดยไม่แปร 
ญตัติแต่อยา่งใด 
 

ประธาน   เม่ือทุกคนเห็นตรงกนั  ขา้พเจา้ก็ขอขอบคุณทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการ 
ประชุมคร้ังน้ีขอปิดประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)     บุญชู    พร้ิมพราย ประธานกรรมการฯ 
       (นายบุญชู    พร้ิมพราย) 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
      (ลงช่ือ)    เฉลิม    บุญหลาย เลขานุการ 
       (นายเฉลิม     บุญหลาย) 
                       ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  2559 

วนัท่ี 27  กนัยายน  พ.ศ.  2559 
ณ   หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้

************************************************* 
เร่ิมประชุม   เวลา    09.00  น. 
ผูม้าประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายพิมพ ์  ทองกลดั ส.อบต.โรงเข ้ บุญชู    พร้ิมพราย  
2 นายสมพงษ ์ เอ่ียมองอาจ ส.อบต.โรงเข ้ สมพงษ ์ เอ่ียมองอาจ  
3 นายบุญชู    พร้ิมพราย ส.อบต.โรงเข ้ เฉลิม    บุญหลาย  
4 นายวนั  รวยเงิน ส.อบต.โรงเข ้ สมพงษ ์  เอ่ียมองอาจ  
5 นายทศัพร    สวา่งทอง ส.อบต.โรงเข ้ พิมพ ์   ทองกลดั  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 ส.ต.ท.ภาษิต   บวัวรรณ์ ปลดั อบต.โรงเข ้ ภาษิต   บวัวรรณ์  
   
 เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้ ส.ต.ท.  ภาษิต  บวัวรรณ์   ท าหนา้ท่ี  เลขานุการชัว่คราว   ไดก้ล่าวน าเขา้สู่
ระเบียบวาระการประชุม   ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองการเลือกตั้งประธานท่ีประชุมและเลขานุการ 
เลขานุการชัว่คราว  เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินการไปไดด้ว้ยดี  จึงสมควรมีการเลือกผูท้  า

หนา้ท่ีประธานคณะกรรมการแปรญตัติขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม    
ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  2559  ในคร้ังน้ี  ขอเชิญทุกท่านเสนอไดเ้ลย
ครับ 

มติท่ีประชุม   เสนอใหน้ายบุญชู     พร้ิมพราย  เป็นประธานกรรมการ ฯ 
                  นายสมพงษ ์   เอ่ียมองอาจ เป็นเลขานุการ  
 
ประธาน    ขอบคุณสมาชิกทุนท่ีใหค้วามไวว้างใจเลือกกระผมเป็นประธาน 

กรรมการในคร้ังน้ีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา   เรามาเขา้สู่ขบวนการแปรญตัติ
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ 2559  



กนัเลย  ขอใหพ้วกเราทุกคนพิจารณาร่วมกนัอีกคร้ังมีท่านใดจะขอแปรญตัติ
เชิญเสนอไดเ้ลยครับ 
 

นายพิมพ ์  ทองกลดั   เรียนท่านประธานขา้พเจา้ไดอ่้านดูรายละเอียดมาแลว้  เห็นวา่  ร่าง 
ขอ้บญัญติังบประมาณตามท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เสนอมาน้ี  ก็เป็นไปตาม
แผนพฒันา  และครอบคลุมแลว้  กระผมเห็นควรยืน่ตามร่างเดิมท่ีเสนอมาต่อ
สภาต่อไป 
 

นายวนั   รวยเงิน    ขา้พเจา้ก็จะเห็นดว้ยตามท่ีนายพิมพ ์  ทองกลดั  เสนอ 
 

ประธาน    มีท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีขอมติท่ี 
ประชุมดว้ยครับ 
 

มติท่ีประชุม    เห็นควรคงร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   ฉบบัท่ี 1   
ประจ าปีงบประมาณ  2559  ใชต้ามเดิม  โดยไม่แปรญตัติแต่อยา่งใด 
 

ประธาน    เม่ือทุกคนเห็นตรงกนั  ขา้พเจา้ก็ขอขอบคุณทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือ 
ในการประชุมคร้ังน้ีขอปิดประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 
      (ลงช่ือ)     บุญชู    พร้ิมพราย ประธานกรรมการฯ 
       (นายบุญชู    พร้ิมพราย) 
                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
      (ลงช่ือ)    สมพงษ ์   เอ่ียมองอาจ เลขานุการ 
                  (นายสมพงษ ์    เอ่ียมองอาจ) 
                           ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
สมัยวิสามัญที่ 2  ครั้งที่ 1/2559 

วันที่  31   ตุลาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

************************* 
ผู้มาประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม ประธานสภา อบต.โรงเข้ สุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม  
2. นายลือชัย  น้อยจ้อย รองประธานสภา อบต.โรงเข้ ลือชัย  น้อยจ้อย  
3. นายพิสิทธิ์    แตงดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิสิทธิ์    แตงดี  
4. นายนิรุต   ทองศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรุต   ทองศรี  
5. นายอารี  ชูเนียม สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดประชุม  
6. นายสมพงษ์  เอ่ียมองอาจ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพงษ์   เอ่ียมองอาจ  
7. นายโกศล  กลิ่นอุบล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ โกศล  กลิ่นอุบล  
8. นายประสง   ผ่องดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ประสง   ผ่องดี  
9. นายกิตติ  ทวีสุข สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ กิตติ  ทวีสุข  
10. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์สังข์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพัตรา  พันธุ์สังข์  
11. นายทัศพร  สว่างทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ทัศพร  สว่างทอง  
12. นายพิมพ์  ทองกลัด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิมพ์  ทองกลัด  
13. นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพรรณ  วสุนธรารัตน์  
14. นายสามารถ  เครือวัล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สามารถ   เครือวัล  
15. นายวิมล  เกิดรอด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วิมล  เกิดรอด  
16. นายบุญยัง  เทียนทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญยัง  เทียนทอง  
17. นายสมพร  บุญนาค สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สมพร  บุญนาค  
18. นายบุญชู  พริ้มพราย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญชู  พริ้มพราย  
19. นายวัน  รวยเงิน สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วัน  รวยเงิน  
20. นายเฉลิม  บุญหลาย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ เฉลิม  บุญหลาย  
21. นายนิรัญ  สังข์ศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรัญ  สังข์ศรี  
22. นายส าริด  หอมกรุ่น สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ส าริด  หอมกรุ่น  
23. นายอนงค์   นุชประคอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ อนงค์   นุชประคอง  
24. นายสายัน  อ่วมแสง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สายัน  อ่วมแสง  
25. ส.ต.ท.ภาษิต   บัววรรณ์ เลขานุการสภา อบต.โรงเข้ ภาษิต   บัววรรณ ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายไพฑูรย์  สีรุ้ง นายก อบต.โรงเข้ ไพฑูรย์  สีรุ้ง  
2. นายวรพล   แสงประทิน รองนายก อบต.โรงเข้ วรพล   แสงประทิน  

 
 



 

ประธานสภา    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้มาพร้อมกันแล้ว  กระผม    
  นายสุรศักดิ์    นุ่มนิ่ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ขอเปิด 

                                         ประชุมสภาดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภา   วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม  ขอผ่านไปวาระต่อไป 
   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธาน       ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีท่านใดจะขอแก้ไข 
ถ้อยค าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   รับรองโดยเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
3.1   เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.  
2559 - 2561) 

ประธาน    ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง 

เลขา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
หมวด 6 ข้อ 30 (5) ให้ผู้บริหารเสนอผลติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วถึงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 -2561) โดยมี โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวนทั้งสิ้น 108 
โครงการ สรุปผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้  

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการทั้งสิ้น 59 
โครงการ จ านวนโครงการที่เสร็จสิ้น  20 โครงการ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ จ านวน
โครงการที่เสร็จสิ้น 6 โครงการ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จ านวนโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ จ านวนโครงการที่เสร็จสิ้น 12 โครงการ 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
จ านวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ จ านวนโครงการที่เสร็จสิ้น  7 โครงการ 



 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ จ านวน
โครงการที่เสร็จสิ้น 13 โครงการ 

 รวมโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 108 
โครงการ จ านวนโครงการที่เสร็จ จ านวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.7 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม   เห็นชอบโดยเอกฉันท์   
    ๓.๒  เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนา 4 ปี  (พ.ศ.  ๒๕61-๒๕๖4) 
ประธานสภา    ขอเชิญปลัดชี้แจง 
 

ปลัด ครับ  ในส่วนของแผนพัฒนา  4 ปี  ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ ๑๗ และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสี่ปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีถัดไป   ซึ่ง
ร่างแผนสี่ปีก็ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว   โปรดพิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมด้วยครับว่าสมควรให้ความเห็นชอบหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองอ่ืน ๆ  
    ไม่มี 
 

ประธานสภา  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)   ภาษิต    บัววรรณ ์ ผู้จดรายงานการประชุม  
                (ภาษิต     บัววรรณ)์ 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
     (ลงชื่อ)  สุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายสุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
สมัยวิสามัญที่ 3  ครั้งที่ 1/2559 

วันที่  27  ธันวาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

************************* 
ผู้มาประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม ประธานสภา อบต.โรงเข้ สุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม  
2. นายลือชัย  น้อยจ้อย รองประธานสภา อบต.โรงเข้ ลือชัย  น้อยจ้อย  
3. นายพิสิทธิ์    แตงดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิสิทธิ์    แตงดี  
4. นายนิรุต   ทองศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรุต   ทองศรี  
5. นายอารี  ชูเนียม สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นายอารี  ชูเนียม  
6. นายสมพงษ์  เอ่ียมองอาจ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
7. นายโกศล  กลิ่นอุบล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ โกศล  กลิ่นอุบล  
8. นายประสง   ผ่องดี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
9. นายกิตติ  ทวีสุข สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
10. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์สังข์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพัตรา  พันธุ์สังข์  
11. นายทัศพร  สว่างทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ทัศพร  สว่างทอง  
12. นายพิมพ์  ทองกลัด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ พิมพ์  ทองกลัด  
13. นายสุพรรณ  วสุนธรารัตน์ สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สุพรรณ  วสุนธรารัตน์  
14. นายสามารถ  เครือวัล สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สามารถ   เครือวัล  
15. นายวิมล  เกิดรอด สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วิมล  เกิดรอด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16. นายบุญยัง  เทียนทอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญยัง  เทียนทอง  
17. นายสมพร  บุญนาค สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ขาดการประชุม  
18. นายบุญชู  พริ้มพราย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ บุญชู  พริ้มพราย  
19. นายวัน  รวยเงิน สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ วัน  รวยเงิน  
20. นายเฉลิม  บุญหลาย สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ เฉลิม  บุญหลาย  
21. นายนิรัญ  สังข์ศรี สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ นิรัญ  สังข์ศรี  
22. นายส าริด  หอมกรุ่น สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ ส าริด  หอมกรุ่น  
23. นายอนงค์   นุชประคอง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ อนงค์   นุชประคอง  
24. นายสายัน  อ่วมแสง สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ สายัน  อ่วมแสง  
25. ส.ต.ท.ภาษิต   บัววรรณ์ เลขานุการสภา อบต.โรงเข้ ภาษิต   บัววรรณ ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
1. นายไพฑูรย์  สีรุ้ง นายก อบต.โรงเข้ ไพฑูรย์  สีรุ้ง  
2. นายวรพล   แสงประทิน รองนายก อบต.โรงเข้ วรพล   แสงประทิน  
3. นางบังอร   พรายประทีป เลขานุการสภา อบต.โรงเข้ บังอร   พรายประทีป  
4. นายไพโรจน์  รักสัตย์ รองนายก อบต.โรงเข้ ไพโรจน์  รักสัตย์  



 

ประธานสภา    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้มาพร้อมกันแล้ว  กระผม    
   นายสุรศักดิ์    นุ่มนิ่ม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ขอเปิด 

                                         ประชุมสภาดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน    1.1  เรื่องการครบวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 

ท้องถิ่น 
เนื่องด้วยการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภา อบต.โรงเข้  และผู้บริหาร

ท้องถิ่น   ได้ ครบก าหนดวาระ 4 ปี  ไป  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2559  ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี  ก็ได้มีหนังสือที่ ลต (พบ) 
0702/866ลว 7   ตุลาคม  2559  เรื่องระงับการจัดการเลือกตั้งและการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2545  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่
หมวด 3  ถึงหมวด 8  ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
85/2557  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557  ข้อ 2  
และข้อ 5  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2558  เป็นต้นไป  
ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะได้มี
ประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธาน       ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีท่านใดจะขอแก้ไข 
ถ้อยค าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   รับรองโดยเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 

ประธาน    ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
 

นายก    3.1  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
                                        2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 การขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560- 

2562)  เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 4  ข้อ 22 
 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ อบต.  และด าเนินการ



เปลี่ยนแปลงเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ตามใบค าร้องทั่วไปของ
ประชาชน  จ านวน  7  โครงการ  ดังนี้ 
1)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว  หมู่ที่ 3  ต าบล
ลาดโพธิ์ / เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
โครงการที่ 36 หน้า 19 

แผนพัฒนาสามปีเดิม   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,600 เมตร งบประมาณปี  พ.ศ. 2561   งบประมาณ  2,560,000  บาท 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   กว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  370  เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,480  ตารางเมตร  บรรจุไว้ในงบประมาณปี  พ.ศ.  2560 งบประมาณ  
495,000   บาท 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562)  ได้  จ านวน  19  เสียง 
 

2)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลัก   หมู่ที่ 5   
บ้านหัวโรง   ถึง   หมู่ที่ 5  บ้านหาด    / เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  โครงการที่ 24 หน้า 18 

แผนพัฒนาสามปีเดิม   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) กว้าง 4 เมตร ยาว 
530 เมตร    ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561   งบประมาณ  1,060,000.- บาท 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960 
ตารางเมตร  บรรจุไว้ในงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบประมาณ 494,000.- 
บาท  

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562)  ได้  จ านวน  19  เสียง 
 

3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 3 
บ้านดอนโตนด ต าบลสะพานไกร / เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560-2562)  โครงการที่ 86 หน้า 27 

แผนพัฒนาสามปีเดิม   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมู่ที่ 1 ถึง 3 ต าบล
สะพานไกร กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร  งบประมาณปี   พ.ศ. 2560   
งบประมาณ  100,000.- บาท 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมู่ที่ 3 บ้าน
ดอนโตนด ต าบลสะพานไกร กว้างเฉลี่ย 3.20-4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 



หนาเฉลี่ย 02.0 เมตร บรรจุไว้ในงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบประมาณ 
478,000.- บาท  

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562)  ได้  จ านวน  19  เสียง 
4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 2  
บ้านสะพานไกร ต าบลสะพานไกร  / เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562)  โครงการที่ 87 หน้า 27 

แผนพัฒนาสามปีเดิม   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมู่ที่ 1 ถึง 3 ต าบล
สะพานไกร กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร  งบประมาณปี   พ.ศ. 2560   
งบประมาณ  150,000.- บาท 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมู่ที่ 2   
บ้านสะพานไกร ต าบลสะพานไกร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตรบดอัด คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร 
 บรรจุไว้ในงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบประมาณ 490,000.- บาท  

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562)  ได้  จ านวน  19  เสียง 
5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดในเขต  อบต.โรงเข้   หมู่ที่ 1  บ้าน
หนองกาทอง   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง   ต าบลโรงเข้  / เป็นโครงการที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  โครงการที่ 30  หน้า 31 

แผนพัฒนาสามปีเดิม   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คูคลองในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้ งบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 100,000.- 
บาท 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมู่ที่ 3 บ้าน
ดอนแจง ต าบลโรงเข้ กว้าง 1.70-2.20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร บรรจุไว้ในงบประมาณป ี
พ.ศ.2560 งบประมาณ 493,000.- บาท  

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562)  ได้  จ านวน  19  เสียง 



6) โครงการขุดลอกคลองสายบ้านนายสมศักดิ์   คุ้มภัย ถึงสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนโรงเข้พัฒนา   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง  ต าบลโรงเข้  / เป็นโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) โครงการที่ 9 หน้า 29 

แผนพัฒนาสามปีเดิม   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
800 เมตร งบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 100,000.- บาท 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมู่ที่ 3 บ้าน
ดอนแจง ต าบลโรงเข้ กว้างบน 1.20 เมตร กว้างล่าง 0.60 เมตร ระยะทาง 
1,858 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,672.2    
ตารางเมตร บรรจุไว้ในงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบประมาณ 150,000.- 
บาท 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562)  ได้  จ านวน  19  เสียง 
 
7) โครงการวางท่อระบายน้ าในที่ดินที่จะสร้างท่ีท าการ อบต.โรงเข้  หมู่ที่ 4  
บ้านใหม่  ต าบลโรงเข้  / เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562) โครงการที่ 11  หน้า 49 

แผนพัฒนาสามปีเดิม   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ฝังท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ พร้อมปริมาณการขุดไม่
น้อยกว่า 3,349 ลูกบาศก์เมตร บรรจุไว้ในงบประมาณปี พ.ศ.2561 
งบประมาณ 500,000.- บาท 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมู่ที่ 4    
บ้านใหม่  ต าบลโรงเข้ ท่อขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 4 จุด รวม 124 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2 และ 3 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ พร้อมดินถมกลบฝังท่อบรรจุ
ไว้ในงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบประมาณ 498,000.- บาท 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560-2562)  ได้  จ านวน  19  เสียง 
 

 

นายก    3.2  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2559 

การจ่ายขาดเงินสะสมด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ



เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
(ฉบับที่ 2)   พ.ศ.  2548  (ฉบับที่ 3)   2558  ข้อ 4  ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  13  กันยายน  2559 โดยถือปฏิบัติตามแนวทาง
หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร0505/34511 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2559 และหลัก เกณฑ์การจ่ ายขาด เ งินสะสมของ  อปท .             
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13  กันยายน  2559  ข้อ 4  ลักษณะ
และประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย  

 (4.1)  เป็นโครงการหรือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้   หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 89 ทั้งนี้การน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ  และสังคมภายในท้องถิ่น        
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13  กันยายน  2559   ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้   

 (4.1.1)  โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ผนวก 1)  
ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น  ให้ด าเนินการ ตาม (4.1.1.1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะน าไปจัดท าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเงินสะสมที่มีอยู่ ไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว 
โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น สิ่งสาธารณะประโยชน์ขาดแคลน 
ช ารุด เสียหาย เป็นต้น 

   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ  โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศ คสช.104/2557  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2557   
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2560 

(1.)   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว   หมู่ที่ 3     
ต าบลลาดโพธิ์   ขนาดกว้าง 4.00  เมตร   ระยะทาง  370   เมตร   หนา  
0.05  เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480   ตารางเมตร   รายละเอียด
ตามประมาณราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  
พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย   และป้ายโครงการ 1 ป้าย   งบประมาณ  
495,000   บาท   (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ปรากฏตามแผนงาน



อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    งบลงทุนหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
(สถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านไร่ถั่ว   หมู่ที ่3     ต าบลลาดโพธิ์) 
 

ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว   หมู่ที่ 3  บ้านลาดโพธิ์   ต าบลลาดโพธิ์    
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
 

(2.)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลัก   หมู่ที่ 5   
บ้านหัวโรง   ถึง   หมู่ที่ 5  บ้านหาด     ขนาด   กว้าง  4.00  เมตร  
ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960  
ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ1 ป้าย ) 
งบประมาณ 494,000  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    งบลงทุน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(สถานที่ก่อสร้างถนนสายหลัก  หมู่ที่ 5  บ้านหัวโรง ถึง   หมู่ที่ 5  บ้านหาด) 
 

ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง 
                                      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลัก  หมู่ที่ 5   บ้านหัวโรง  ถึง  หมู่ที่ 5   
                                      บ้านหาด     

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
 

(3.)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 3 
บ้านดอนโตนด ต าบลสะพานไกร ความยาวของถนน 1,700  เมตร กว้างเฉลี่ย
3.20-4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะ 1,000 เมตรแรกและปรับแต่ง
ถนนเดิมเสริมลูกรังหนา 0.15  เมตร จากระยะ 1,000 เมตร  ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการระยะ  1,700 เมตร    รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อมแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย   
และป้ายโครงการ 1 ป้าย   งบประมาณ  478,000 บาท   (สี่แสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)  )  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    งบลงทุนหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(สถานที่ก่อสร้างถนนลูกรังภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด 
ต าบลสะพานไกร) 
 

ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ต าบล
สะพานไกร  
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
 



(4.)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 2  
บ้านสะพานไกร  ต าบลสะพานไกร  ระยะ 710 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตรบดอัด คิดเป็นพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 2 ,840 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย   และป้ายโครงการ 1 ป้ าย    
งบประมาณ  490,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    งบลงทุนหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(สถานที่ก่อสร้างภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 2  บ้านสะพานไกร  ต าบล
สะพานไกร) 
 

ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 2  บ้านสะพานไกร  ต าบล
สะพานไกร   
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
 

(5.)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดในเขต  อบต.โรงเข้   หมู่ที่ 1  
บ้านหนองกาทอง   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง   ต าบลโรงเข้   กว้าง 1.70 – 
2.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง  500  เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  975   ตารางเมตร พร้อมขุดลอกคลอง  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  
ระยะทาง 1,500  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ขุดลอกไม่
น้อยกว่า 3,000  ตารางเมตร  รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อมแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย   และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย   งบประมาณ  493,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน)  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน    งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค 
(สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1  บ้านหนองกาทอง   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง   ต าบล

โรงเข้) 
 

ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมคลองดาดในเขต  อบต.โรงเข้   หมู่ที่ 1  บ้านหนองกาทอง   หมู่ที่ 3  
บ้านดอนแจง   ต าบลโรงเข้    
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
 

(6.)  โครงการขุดลอกคลองสายบ้านนายสมศักดิ์   คุ้มภัย      ถึงสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนโรงเข้พัฒนา   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง  ต าบลโรงเข้    ขนาด
กว้างบน 1.20 เมตร กว้างล่าง 0.60 เมตร ระยะทาง 1,858 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร    หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,672.2 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามประมาณราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  



พร้อมป้ายชั่ วคราว 1 ป้าย   และป้ายโครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ  
150,000  บาท     (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(สถานที่ก่อสร้างบ้านนายสมศักดิ์   คุ้มภัย      ถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเข้
พัฒนา   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง  ต าบลโรงเข้)    
 

ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการขุดลอก 
คลองสายบ้านนายสมศักดิ์   คุ้มภัย      ถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเข้พัฒนา   
หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง  ต าบลโรงเข ้ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
 

 (7.)  โครงการวางท่อระบายน้ าในที่ดินที่จะสร้างที่ท าการ อบต.โรงเข้  หมู่ที่ 
4  บ้านใหม่   ต าบลโรงเข้  ท่อขนาดกว้าง 1.00 เมตร  ระยะทาง 4 จุดรวม 
124 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 และ 3 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ พร้อมดินถมกลบฝัง
ท่อ. รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย   และป้ายโครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณ  498,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    งบลงทุน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(สถานที่ก่อสร้างที่ท าการ อบต.โรงเข้  หมู่ที่ 4  บ้านใหม่   ต าบลโรงเข้) 

เพ่ือบ าบัดและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  หมู่ที่ 3  และ  
หมู่ที่ 4  ต าบลโรงเข้  และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการวางท่อ 
ระบายน้ าในที่ ดินที่จะสร้ างที่ท าการ อบต.โรงเข้   หมู่ที่  4  บ้านใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ต าบลโรงเข ้ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวได้ 
งบประมาณรวมทุกโครงการ 3,098,000 บาท (สามล้านเก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน)  ทั้งนี้เป็นการด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสมตามมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 

ประธาน    ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง    
    ๓.๒  แจ้งเพื่อทราบและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ 

สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



 ด้วยอ าเภอบ้านลาดมีหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.11/ว4544  
ลงวันที่  8 ธันวาคม  2559  เรื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และหนังสือจังหวัด
เพชรบุรีด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.3/19108  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2559  
ความว่า  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   หมู่ที่ 4  บ้าน
ใหม่   ต าบลโรงเข้   ขนาดกว้าง  15.00   เมตร   ยาว  25.00  เมตร   หรือ
พ้ืนที่ใช้สอย  395  ตารางเมตร   ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   
ขอแก้ไขจากเสาเข็มรูปตัวไอ   ขนาด  0.22 x 0.22   ยาว  18  เมตร   
จ านวน  30  ต้น   เป็นเงิน 224,579   บาท    เป็นเสาเข็มรูปตัวไอ   ขนาด  
0.22 X 0.22   ยาว  12  เมตร   จ านวน  30  ต้น  เป็นเงิน  149,717.36   
บาท   รวมวงเงินที่ปรับลดภายหลังจากที่ท าสัญญาแล้วเป็นเงิน  74,861.64   
บาท  คงเหลืองบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น   2 ,434 ,338.36   บาท   
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่บริเวณที่ก่อสร้างไม่สามารถตอกเสาเข็มตามความยาวที่
ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างได้   เป็นไปตามหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ท าการ
ทดสอบการรับน้ าหนักดิน 
 

ประธาน    จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
                 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  ไม่มี 
 
ประธานสภา   มีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 
 
                                                     (ลงชื่อ)   ส.ต.ท. ภาษิต     บัววรรณ์     ผู้จดรายงานการประชุม  
            (ภาษิต     บัววรรณ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
     (ลงชื่อ)      สุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสุรศักดิ์      นุ่มนิ่ม) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
 



 
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดในเขต  อบต.โรงเข้    

หมู่ที่ 1    บ้านหนองกาทอง   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง   ต าบลโรงเข้ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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ถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเข้พัฒนา   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง  ต าบลโรงเข้    
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว    

หมู่ที่ 3     ต าบลลาดโพธิ์  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลัก   

 หมู่ที่ 5   บ้านหัวโรง   ถึง   หมู่ที่ 5  บ้านหาด     
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลสะพานไกร  

หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ต าบลสะพานไกร 
  

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโครงการวางท่อระบายน้ าในที่ดินที่จะสร้างที่ท าการ อบต.โรงเข้   
หมู่ที่ 4  บ้านใหม่   ต าบลโรงเข้   

  
ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบลสะพานไกร  
หมู่ที่ 2  บ้านสะพานไกร  ต าบลสะพานไกร   

  
ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 


