
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

                                เรือ่ง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
      สมัยสามัญท่ี 3/๒๕60  เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  ๒๕60 

…..………………………..………………………….. 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.  
๒๕๔๗  ข้อ ๓๓  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง
แล้วในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงเข้ สมัยสามัญท่ี 3/๒๕60 ในวันจันทร์ที 26 มิถุนายน ๒๕60 จึงประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  10   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
    
       
      (ลงชื่อ)      
       (นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
สมัยสามัญ ที่ 3/2560 

วันจันทร์ที่  26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

ผู้มาประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

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



เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.2 การจัดท าดอกไม้จันทน์ 

 การจัดท าดอกไม้จันทน์ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเหลิงพระบรมศพ   ให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาประชาชน   นักเรียน  นักศึกษา   
กลุ่มมวลชนต่าง ๆ    กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มชุมชน   สถานศึกษา   ฯลฯ  ร่วมจัดท า
ดอกไม้จันทน์    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  เรื่องการรณรงค์การปลูกดอกดาวเรือง 

ชวนเชิญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกต้นดาวเรือง   เพ่ือประดับ
บริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์   สถานที่ราชการ   หรือสถานที่ที่เหมาะสมอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเนื่องจากดอกดาวเรืองสีเหลืองอันเป็น
สัญลักษณ์ของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีสภาพทนแดด  ทนฝน  ทั้งนี้การปลูกต้นดาวเรืองขอให้เป็นไปตามวงรอบการ
เจริญเติบโตซึ่งจะต้องออกดอกระหว่างวันที่  20-30   ตุลาคม  2560   (วงรอบ
ของต้นดาวเรืองต้ังแต่ปลูกจนออกดอกประมาณ  60  วัน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   1.3  เรื่องการพิจารณาต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
ประธานสภา  ขอเชิญคุณเฉลิม    บุญหลาย   ชี้แจง 
นายเฉลิม   บุญหลาย ข้าพเจ้าต้องการให้ ส.ต.ท.ภาษิต   บัววรรณ์   ปลัด อบต.โรงเข้   พ้นออกจากการ
ปฏิบัติ 

หน้าที่เลขานุการสภา อบต.โรงเข้  เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนเสนอให้ท าหน้าที่นี้  เมื่อ
ครั้งการประชุมสภาสมัยแรก 

 
ประธานสภา  เชิญปลัดชี้แจง 
 
ปลัด   เมื่อมีผู้เสนอให้ข้าพเจ้าพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรง
เข้   
                               ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามด้วยการลาออกเพ่ือให้มีการเลือกตั้งกันใหม่ 
มติที่ประชุม  มีการอภิปรายกันในหมู่สมาชิกสภา  ซึ่งบางคนไม่เห็นด้วย  ขอให้มีการโหวตกันใน
สภา 

แห่งนี้ว่าใครจะให้ปลัด ฯ ท าหน้าที่ต่อและใครจะให้ปลัดพ้นจากต าแหน่งเลขาสภา 
 



ประธานสภา  ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสภา ฯ  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ   
                               ข้าพเจ้าจะให้มีการโหวตกันว่าจะให้ ปลัด ฯ ท าหน้าที่เลขานุการสภาต่อไปหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม  ผลโหวตปรากฏดังนี้ 
   ให้ปลัดท าหน้าที่เลขานุการสภา  11 เสียง 
   ให้ออก      8 เสียง 
   งดออกเสียง     2 เสียง 
 

ประธานสภา  ตามผลโหวตปรากฏว่าปลัดยังคงท าหน้าที่เลขานุการสภาต่อไป   จึงประกาศให้ 
                              ทราบโดยทั่วกัน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภา  1.  ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(การประชุมสภา
องค์การ 

บริหารส่วนต าบลโรงเข้  สมัยสามัญที่ 2/2560   เมื่อวันที่  28  เมษายน  2560   
ถ้ามีท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าใดใดก็ขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาสภา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
 

   3.1  เรื่องรายงานผลการด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม 
ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ก่อหนี้แล้ว ยังไม่ได้ก่อหนี้ เบิกจ่ายแล้ว 
1 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลาง

หมู่บ้านไร่ถั่ว   หมู่ที่ 3     ต าบลลาดโพธ์ิ   
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ระยะทาง  370   
เมตร   หนา  0.05  เมตร   หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,480   ตารางเมตร   
รายละเอียดตามประมาณราคาพรอ้มแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
ก าหนด  พร้อมป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย   และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย    

495,000 บาท    

2 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนสายหลัก   หมู่ที่ 5   บ้านหัวโรง   ถึง   
หมู่ที่ 5  บ้านหาด    ขนาด   กว้าง  4.00  
เมตร  ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 960  
ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคา
พร้อมแบบแปลนขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 
ป้าย และป้ายโครงการ1 ป้าย )  

494,000 บาท    



ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ก่อหนี้แล้ว ยังไม่ได้ก่อหนี้ เบิกจ่ายแล้ว 
3 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 3 บ้านดอน
โตนด ต าบลสะพานไกร ความยาวของถนน 
1,700  เมตร กว้างเฉลี่ย3.20-4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะ 1,000 เมตร
แรกและปรับแต่งถนนเดิมเสรมิลูกรังหนา 
0.15  เมตร จากระยะ 1,000 เมตร  ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการระยะ  1,700 เมตร    
รายละเอียดตามประมาณราคาพรอ้มแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
ก าหนด  พร้อมป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย   และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย    

478,000 บาท    

4 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ 2  บ้านสะพาน
ไกร  ต าบลสะพานไกร  ระยะ 710 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร  หนาเฉลีย่ 0.30 เมตรบด
อัด คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรง
เข้ก าหนด  พร้อมป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย   และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

490,000บาท    

5 5. โครงการวางท่อระบายน้ าในทีด่ินที่จะสร้าง
ที่ท าการ อบต.โรงเข้  หมู่ที่ 4  บ้านใหม่   
ต าบลโรงเข้  ท่อขนาดกว้าง 1.00 เมตร  
ระยะทาง 4 จดุรวม 124 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 
และ 3 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ พร้อมดินถม
กลบฝังท่อ. รายละเอยีดตามประมาณราคา
พร้อมแบบแปลนขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย 

498,000 บาท    

6 6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดในเขต  
อบต.โรงเข้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง  หมู่ที่ 3  
บ้านดอนแจง ต าบลโรงเข้ กว้าง 1.70 – 2.20 
เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง500 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่  975   ตาราง
เมตร พร้อมขุดลอกคลอง  ขนาดกว้าง 2.00
เมตรระยะทาง1,500 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกวา่ 
3,000 ตรม.รายละเอียดตามประมาณราคา
พร้อมแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย   และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
   

493,000บาท    

      



ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ก่อหนี้แล้ว ยังไม่ได้ก่อหนี้ เบิกจ่ายแล้ว 
7 7.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านนายสมศักดิ์   

คุ้มภัย      ถึงสหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนโรงเข้
พัฒนา   หมู่ที่ 3  บ้านดอนแจง  ต าบลโรงเข้   
ขนาดกว้างบน 1.20 เมตร กว้างล่าง 0.60 
เมตร ระยะทาง 1,858 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 
เมตร    หรือคดิเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,672.2 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ประมาณราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ช่ัวคราว 1 ป้าย   และป้ายโครงการ 1 ป ้

150,000บาท    

8 8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รอบหมู่บา้น หมู่ที่ ๔  บ้านใหม่ ต.
โรงเข้ ท้ังสองฝั่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ 
เมตร พ้ืนท่ี ๑,๔๘๐ ตารางเมตร     
รายละเอียดตามประมาณราคาพรอ้มแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
ก าหนด  พร้อมป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย  และป้าย
โครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ 495,๐๐๐ 
บาท   

495,000 บาท    

9 9.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อ
พักจาก หมู่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต. สะพานไกร 
ถึงหมู่ ๒ บ้านดอนข่อย -   ไร่คา ต.ลาดโพธ์ิ  
ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพกัทุกระยะ 
๑๐เมตร ลึกประมาณ ๑.๒ เมตร รายละเอียด
ตามประมาณราคาพร้อมแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  
พร้อมป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย  และปา้ยโครงการ 
1 ป้าย  งบประมาณ 498,๐๐๐ บาท 

498,000 บาท    

10 10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต าบลโรงเข้ หมู่ที่ ๒  บ้านนาฉอก  ต. 
โรงเข้  สายโพธิ์เรียง  สะพานไกร  กว้าง 
๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๓๕๐ เมตร ลึก ๐.2๐ 
เมตร พ้ืนท่ี ๔,๐๕๐ เมตร รายละเอียดตาม
ประมาณราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ช่ัวคราว 1 ป้าย  และปา้ยโครงการ 1 ป้าย    

490,000 บาท    

11 11.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ท่ี ๑ บ้าน
ท้ายหลวง ถึง หมู่ท่ี ๒ บ้านสะพานไกร ต.สะพาน
ไกร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๙๖๐ เมตร  รายละเอียดตามประมาณ
ราคาพร้อมแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย  
และป้ายโครงการ 1 ป้าย   

494,000 บาท    



ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ก่อหนี้แล้ว ยังไม่ได้ก่อหนี้ เบิกจ่ายแล้ว 
12 12.โครงการถนนลูกรัง สายหนองส้มถึงโรงสี

เพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๒  บ้านดอนข่อย– 
ไร่คา    ต. ลาดโพธ์ิ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๖๕๐ เมตร หินพุกหนา ๐.๓๐ เมตร ลูกรัง
หนา ๐.๑๐ เมตร  รวม ๐.40 เมตร 
รายละเอียดตามประมาณราคาพรอ้มแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
ก าหนด  พร้อมป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย  และป้าย
โครงการ1 ป้าย  

370,000 บาท    

13 13โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมคลองดาด
คอนกรีต ภายในเขต อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้าน
ใหม่ ถึง หมู่ที่   ๕ บ้านหัวโรง ต.โรงเข้ จ านวน 
๒ เส้น  กว้าง ๒.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร เส้นที่ 
๑  ยาว ๖๐๐  เมตร และ เส้นที่ ๒ ยาว ๗๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาพรอ้มแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
ก าหนด  พร้อมป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย  และป้าย
โครงการ 1 ป้าย   

480,000 บาท    

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี ๑ สายไปวัดหนองกาทอง ต.
โรงเข้กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทาง  ๒๑๕  เมตร คิดเป็น
พ้ืนที่ ๘๖๐ ตารางเมตร 

430,000 บาท    

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายหนู ถึง บ้านนายสอน 
คมข า หมู่ที่๑บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร    
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร 

494,000 บาท    

16 โครงการเสรมิถนนลูกรังหินผุปูทับหน้าด้วย
ลูกรังทราย หมู่ที่ ๑  บ้านท้ายหลวง ต าบล
สะพานไกรถึงหมู่ท่ี ๔ บ้านเหมืองหาม ต าบล
ลาดโพธ์ิ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๙๕๐ 
เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร รองพื้นหินผุหนา 
๐.๓๐ เมตร ทับหน้าด้วยลูกรังหนา ๐.๑๐ 
เมตร 

498,000 บาท    

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตรอบหมู่บ้านหมู่ที๒่  บ้านสะพานไกร ต.
สะพานไกร   กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๖  
เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร คดิเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า๑.๔๘๐ ตารางเมตร 

495,000 บาท    



ที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ก่อหนี้แล้ว ยังไม่ได้ก่อหนี้ เบิกจ่ายแล้ว 
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากทางเข้าวัดวังบัว   ถึงบ้าน  
ดร.นวพรรษ วุฒิธรรม หมู่ที่ ๒บ้านดอน
ข่อย –ไร่คา  ต าบลลาดโพธิ์พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต  ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก  กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

300,000 บาท    

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเหมืองหามถึงบ้านเวียง
คอย หมู่ที๔่ ต าบลลาดโพธิ์ กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๔๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

494,000 บาท    

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   3.2   เรื่องโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. 
ประธาน   ตามท่ี อบต.โรงเข้ จะจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้ได้มีการแจก
แบบสอบถาม 

ว่าต้องการจะไปศึกษาดูงานที่ใด  ให้กรอกแบบสอบถามส่งให้ด้วยหลังเลิกประชุม
  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.3   เรื่องอ าเภอชี้แจงเรื่องร้องเรียน 
 

ประธานสภา  ขอเชิญท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดชี้แจง 
 
ท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาด วันนี้ข้าพเจ้ามาชี้แจงให้ทราบว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนปลัด อบต. โดยขอให้ย้าย
ออกไป 

อยู่ที่อ่ืน  ซึ่งการย้ายข้าราชการนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวด้วย  และ
จุดหมายปลายทางก็ต้องยินดีรับด้วยซึ่งไม่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  จะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด  ถึงจะย้ายได้  ซึ่งขณะนี้ปลัด อบต.โรงเข้ก็ได้ท าเรื่อง
ขอย้ายออกนอกพ้ืนที่แล้ว  คงต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่ง  จึงแจ้งไว้เพ่ือทราบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
    



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                               

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
เรื่อง  ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์บริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

                                                        สมัยสามัยที่ 4 /๒๕60 
****************************************** 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗  หมวด ๒  ข้อ ๒๔  ขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4/๒๕60  
ในวันอังคารที่ 15  สิงหาคม  2560  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   
รายละเอียดเรื่องที่น าเข้าสู่ที่ประชุมปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    
                              ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 

(ลงชื่อ) 
               (นายสุรศักดิ์  นุ่มนิ่ม) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4  /๒๕60 
.............................................................................. 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญที่ 4 /๒๕
60  ระหว่างวันที่ 15 – 29  สิงหาคม  ๒๕60     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗    และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖      
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ ๒๒  จึงเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4/๒๕60  ประจ าปี  ๒๕60  ในวันอังคารที่ 15  สิงหาคม  ๒๕60   เวลา  ๑๐.๐๐ 
น.    ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ทุกท่านทราบ  และโปรดเข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน  และผู้สนใจจะเข้าร่วมประชุมสภา ฯ กับองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  โปรด
แจ้งความจ านงได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ก่อนวันประชุมสภา ฯ ในวันเวลาราชการ 
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
       

(นายสุรศักดิ์    นุ่มนิ่ม) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


