
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่1  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕60 

วันศุกร์ที่  21  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    คน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นายประครอง  พูลเจริญ ประธานสภา อบต. ประครอง  พูลเจริญ  
๒ นายสมบูรณ์  สมศักดิ์ รองประธานสภา อบต. สมบูรณ์  สมศักดิ์  
๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักดิ์  อารีย์  
๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ที่  ๑ เอกภพ  รัศมี  
๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ที่  ๒ อินถา  พรมยศ  
๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  
๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ประเสริฐ   สะสม  
๘ นายบุญส่ง    วงศ์ค ายอด ส.อบต. หมู่ที่  ๔ บุญส่ง    วงศ์ค ายอด  
๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 12  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
๒ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
๓ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
๔ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
๕ นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
๖ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง -  
๗ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง -  
๘ นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
9 นายณัฐชนนท์  ใจเย็น นายช่างโยธาช านาญงาน ณัฐชนนท์  ใจเย็น แทน  

ผอ.กองช่าง 
10 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
11 นางจินตนา  บุญลา นักวิชาการกองคลัง จินตนา  บุญลา แทน  

ผอ.กองคลัง 
12 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
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ระเบียบวำระท่ี ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  21  กรกฎาคม       
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง พ.ศ. 2560 – 5  สิงหาคม  2560  

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ในที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ที่ผ่านมา  ตามท่ีเลขานุการได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม  หากสมาชิกสภา ฯ อบต.  
     รอบเวียงท่านใดต้องการสอบถามหรือขอแก้ไขข้อความใดก็ขอให้ยกมือขอแก้ไขได้  

- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการสอบถามหรือขอแก้ไขข้อความ
ใดๆ  ประธานสภา ฯ  อบต.รอบเวียง  จึงขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันอังคารที่   25  
เมษายน  2560  โดยการยกมือ 
- ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวำระท่ี ๓     กระทู้ถำม 
นำยประครอง  พูลเจริญ -แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง ได้ตอบกระทู้ถาม  จ านวน 1  ฉบับ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   
 กระทู้ถาม  นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์  ส.อบต.หมู่ที่ 5  ความว่า ขอความอนุเคราะห์ทาง  

ผู้บริหารได้ตรวจสอบโครงการที่เหลือทั้งหมด  โครงการที่ไม่ส าคัญขอให้ตรวจสอบ   
รวมถึงโครงการอบรมสัมมนาในโครงการที่บรรจุในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือมีเงินเหลือจ่าย
จะได้ด าเนินการโครงการที่คงค้างตามโครงการที่ส าคัญของชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -กล่าวในช่วงท้ายของปีงบประมาณในตอนนี้โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละ
นำยก อบต.รอบเวียง   หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนซึ่งในภาวะปัจจุบันในส่วนของเงิน 

อุดหนุนยังไม่มีการโอนมาตามแผนที่ได้วางไว้  ท าให้โครงการบางโครงการของแต่ละ 
หมู่บ้านต้องชะลอการด าเนินการหรืออาจต้องน าไปใช้ในปีงบประมาณหน้า  ส่วนหาก
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็ต้องมีการ
พิจารณาถึงความส าคัญน้อยหรืองบประมาณการอบรมสัมมนาก็ต้องพิจารณาเป็น
โครงการไป  โครงการบางโครงการหากมีความจ าเป็นจริงๆ ก็ต้องใช้งบประมาณเงิน
เหลือจ่ายประจ าปี  ทั้งนี้  ก็ขอความเหมาะสมอีกท ี

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่ 1 เรื่องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2561 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง ในวำระท่ี 1 ชั้นรับหลักกำร 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต. รอบเวียง  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง พ.ศ. 2561 หรือจะมอบหมายให้ท่านใดได้เสนอก็เชิญ  
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นำยไพศำล  พุทธิมำ   -เรียน  ประธานสภาฯ อบต.รอบเวียง และสมาชิกสภาฯ อบต.รอบเวียงทุกท่าน  
นำยก  อบต.รอบเวียง   บัดนี้  ทางคณะผู้บริหาร อบต.รอบเวียง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ต่อสภาฯ อบต.รอบเวียง  เพื่อพิจารณาขอ อ้างอิง
น าเสนอเป็นรูปเล่มเพ่ือง่ายในการท าความเข้าใจ ในการท าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้  ก็ได้อ้างอิงมาจากงบประมาณรายจ่ายในปี  
พ.ศ. 2560 ในปีนี้  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จะน้อยกว่า
ปีงบประมาณรายจ่ายในปีก่อน แต่ก็มีความครอบคลุมตามโครงการที่ทางหมู่บ้าน    
ในแต่ละหมู่ ได้ท าประชาคมมา ในการนี้  กระผมจะขออนุญาตประธานสภาฯ       
อบต.รอบเวียง ได้ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนได้เป็นผู้น าเสนอต่อสภาฯ อบต.รอบเวียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้น าเสนอตามที่นายก อบต.รอบเวียง ได้ขออนุญาต
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.รอบเวียง ดิฉันขอเสนอร่างงบประมาณ
หัวหน้ำส ำนักปลัด   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
     งำนบริหำรทั่วไป    รวม  8,056,440  บำท 
    งบบุคลำกร     รวม  4,915,440  บำท 
    เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)     รวม  1,620,720  บำท 
    เงินเดือนนายก/รองนายก   จ านวน  514,080  บาท 
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,120  บาท 
    นายก/รองนายก 
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน  42,120  บาท 
    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที ่  จ านวน  86,400  บาท 

ปรึกษานายก อบต. 
ค่าตอบแทนสมาชิก อปท.   จ านวน  936,000  บาท 

เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ     รวม  3,294,720  บำท 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  2,373,600  บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน   จ านวน  138,000  บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน  126,000  บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  585,120  บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  จ านวน  72,000  บาท 
 
งบด ำเนินกำร     รวม  3,020,000  บำท 
ค่ำตอบแทน     รวม  560,000  บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  จ านวน  300,000  บาท 
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  จ านวน  10,000  บาท 
นอกเวลาราชการ 
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    ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  165,000  บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษา   จ านวน  85,000  บาท 

ค่ำใช้สอย     รวม  1,645,000  บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  720,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี  จ านวน  50,000  บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จ านวน  5,000  บาท 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวด   
การแข่งขัน 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  450,000  บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   จ านวน  200,000  บาท 
   ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  จ านวน  5,000  บาท 
และพวงมาลา 
   โครงการ 5ส.     จ านวน  60,000  บาท 
   โครงการ อบต.เคลื่อนที่   จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จ านวน  80,000  บาท 
   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  จ านวน  10,000  บาท 
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จ านวน  10,000  บาท 
และประชาธิปไตย 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  50,000  บาท 

ค่ำวัสดุ      รวม  465,000  บำท 
ค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน  160,000  บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  5,000  บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน  60,000  บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  40,000  บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน  85,000  บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  5,000  บาท 
วัสดุการเกษตร    จ านวน  20,000  บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  10,000  บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  60,000  บาท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง    จ านวน  15,000  บาท 
วัสดุอื่น ๆ    จ านวน  5,000  บาท 

ค่ำสำธำรณูปโภค     รวม  350,000  บำท 
ค่าไฟฟ้า      จ านวน  230,000  บาท 
ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล  จ านวน  10,000  บาท 
ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน  50,000  บาท 
ค่าบริการไปรษณีย์   จ านวน  10,000  บาท 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  50,000  บาท 

5/งบลงทุน... 
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    งบลงทุน      รวม  20,000  บท 
ค่ำครุภัณฑ์      รวม  20,000  บำท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  20,000  บาท 

งบรำยจ่ำยอ่ืน     รวม  20,000  บำท 
รำยจ่ำยอ่ืน     รวม  20,000  บำท 
ค่าจ่างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย   จ านวน  20,000  บาท 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดิน 
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

    งบเงินอุดหนุน      รวม  81,000  บำท 
เงินอุดหนุน      รวม  81,000  บำท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  45,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน  36,000  บาท 

นำงจินตนำ  บุญลำ  งำนบริหำรงำนคลัง    รวม  2,596,220  บำท 
นักวิชำกำรคลัง    งบบุคลำกร      รวม  1,811,220  บำท 

เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)    รวม  1,811,220  บำท 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  1,609,800  บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน  42,000  บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  149,400  บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  10,020  บาท 

งบด ำเนินงำน      รวม  745,000  บำท 
ค่ำตอบแทน     รวม  315,000  บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  จ านวน  200,000  บาท 
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  จ านวน  10,000  บาท 
นอกเวลาราชการ 

    ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  75,000  บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษา   จ านวน  30,000  บาท 

ค่ำใช้สอย     รวม  250,000  บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  120,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  80,000  บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  50,000  บาท 

ค่ำวัสดุ      รวม  165,000  บำท 
ค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน  60,000  บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  10,000  บาท 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน  40,000  บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  50,000  บาท 
วัสดุอื่น ๆ    จ านวน  5,000  บาท 

ค่ำสำธำรณูปโภค     รวม  15,000  บำท 
ค่าบรกิารไปรษณีย์   จ านวน  15,000  บาท 

    งบลงทุน      รวม  40,000  บท 
ค่ำครุภัณฑ์      รวม  40,000  บำท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   จ านวน  11,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน  9,000  บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  20,000  บาท 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก    แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด   งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม  125,000 บำท 
    งบด ำเนินงำน     รวม  125,000  บำท 

 ค่ำใช้สอย     รวม  125,000  บำท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร   จ านวน  10,000  บาท 
   โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย       จ านวน  20,000  บาท 
ส าหรับประชาชน    
   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน      จ านวน  20,000  บาท 
ช่วงเทศกาลส าคัญ   
   โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน  10,000  บาท 
   โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเตรียมการ  จ านวน  15,000  บาท 
รับมือการเกิดแผ่นดินไหว   
   โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย         จ านวน  15,000  บาท 
อุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ า 
   โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวม       จ านวน  15,000  บาท 
หมวกนิรภัย 100% 
   โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกัน       จ านวน  20,000  บาท 
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 

นำงสุภำพรรณ  ชุ่มจิตต์     แผนงำนกำรศึกษำ 
นักวิชำกำรศึกษำ   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  รวม  2,596,800  บำท 
    งบบุคลำกร     รวม  1,035,480  บำท 

 เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)    รวม  1,035,480  บำท 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  873,480  บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน  42,000  บาท 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  108,000  บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  12,000  บาท 

งบด ำเนินงำน      รวม  1,098,320  บำท 
ค่ำตอบแทน     รวม  168,000  บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  จ านวน  92,000  บาท 
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  จ านวน  5,000  บาท 
นอกเวลาราชการ 

    ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  36,000  บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษา   จ านวน  35,000  บาท 

ค่ำใช้สอย     รวม  509,000  บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  200,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  30,000  บาท 
   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูและ จ านวน  10,000  บาท 
และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  จ านวน  264,000  บาท 
การบริหารสถานศึกษา 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  5,000  บาท 

ค่ำวัสดุ      รวม  381,320  บำท 
ค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน  30,000  บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  5,000  บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน  15,000  บาท 
ค่าอาหารเสริม (นม)   จ านวน  291,320  บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  5,000  บาท 
วัสดุการเกษตร    จ านวน  5,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  5,000  บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  20,000  บาท 
วัสดุอื่น ๆ    จ านวน  5,000  บาท 

ค่ำสำธำรณูปโภค     รวม  40,000  บำท 
ค่าไฟฟ้า     จ านวน  25,000  บาท 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   จ านวน  5,000  บาท 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  10,000  บาท 

    งบลงทุน      รวม  15,000  บท 
ค่ำครุภัณฑ์      รวม  15,000  บำท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  15,000  บาท 
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    งบเงินอุดหนุน     รวม  448,000  บำท 
เงินอุดหนุน     รวม  448,000  บำท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน  448,000  บาท 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  รวม  160,000  บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม  160,000  บำท 
ค่ำใช้สอย     รวม  160,000  บำท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จ านวน  15,000  บาท 
   โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค  จ านวน  5,000 บาท 
   โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้  จ านวน  50,000  บาท 
ด้านยาเสพติด 
   โครงการดนตรีพ้ืนบ้านแสนสนุก  จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน  จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการนาฎล้านนา   จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ   จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการยิ้มใส ไหว้สวย   จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการเยาวชนจิตอาสา  จ านวน  10,000  บาท 
   โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน  40,000  บาท 
   โครงการไหว้ครู   จ านวน  5,000  บาท 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก    แผนงำนสำธำรณสุข 
หัวหน้ำส ำนักปลัด   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  รวม  145,000  บำท 
    งบด ำเนินงำน     รวม  145,000  บำท 
    ค่ำใช้สอย     รวม  145,000  บำท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญา จ านวน  20,000  บาท 
ฆ่าลูกน้ ายุงลาย 
   โครงการป้องกันและควบคุม  จ านวน  80,000  บาท 
โรคระบาดโรคติดต่อ 
   โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ า จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน  จ านวน  5,000 บาท 
โรคอุบัติใหม่ 
   โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด จ านวน  30,000  บาท 
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    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์ รวม  80,000  บำท 

    งบด ำเนินงำน     รวม  80,000  บำท 
    ค่ำใช้สอย     รวม  80,000  บำท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ  จ านวน  20,000  บาท 
   โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวย  จ านวน  5,000  บาท 
ความสะดวกแก่ผู้พิการ 
   โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ   จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการสร้างรอยยิ้มฟ้ืนฟูจิตใจ  จ านวน  15,000 บาท 
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม จ านวน  10,000  บาท 
ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  15,000  บาท 
สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ 

นำยณัฐชนน  ใจเย็น      แผนงำนเคหะและชุมชน 
นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับแผนงำนเคหะและชุมชน    รวม  1,721,880  บำท 
    งบบุคลำกร            รวม  983,880  บำท 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)           รวม  983,880  บำท 

เงินเดือนพนักงาน    จ านวน  640,560  บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน  42,000  บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  253,320  บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  48,000  บาท 

งบด ำเนินงำน      รวม  718,000  บำท 
ค่ำตอบแทน     รวม  203,000  บำท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  จ านวน  90,000  บาท 
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  จ านวน  5,000  บาท 
นอกเวลาราชการ 

    ค่าเช่าบ้าน     จ านวน  78,000  บาท 
    เงินช่วยเหลือการศึกษา   จ านวน  30,000  บาท 

ค่ำใช้สอย     รวม  300,000  บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  150,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  50,000  บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  100,000  บาท 
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ค่ำวัสดุ      รวม  215,000  บำท 
ค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน  15,000  บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จ านวน  80,000  บาท 
วัสดุก่อสร้าง    จ านวน  50,000  บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  10,000  บาท 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน  40,000  บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  5,000  บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  10,000  บาท 
วัสดุอื่น ๆ    จ านวน  5,000  บาท 

    งบลงทุน      รวม  20,000  บท 
ค่ำครุภัณฑ์      รวม  20,000  บำท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  20,000  บาท 

งำนไฟฟ้ำและถนน    รวม  1,992,000  บำท 
งบลงทุน      รวม  1,992,000  บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    รวม  1,992,000  บำท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  จ านวน  357,000  บาท 
บ้านป่ายางมนใหม ่
   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  จ านวน  165,000  บาท 
ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน (ซอย 12) 
   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.  จ านวน  198,000  บาท 
ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน (บริเวณถนนหนองร่องแหย่ง) 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  จ านวน  598,000  บาท 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  จ านวน  90,000  บาท 
หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  จ านวน  442,000  บาท 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง (ซอย 3) 
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  จ านวน  142,000  บาท 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง (ซอย 9) 

    งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม  160,000  บำท  
     งบด ำเนินงำน     รวม  160,000  บำท  
    ค่ำใช่สอย     รวม  160,000  บำท  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการคัดแยกขยะ   จ านวน  10,000  บาท 
   โครงการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน  150,000  บาท 
 
 

11/แผนงำน... 
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นำงสำวสำยพิน  คุณมำก   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด   งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม  295,000  บำท 
     งบด ำเนินงำน     รวม  295,000  บำท  
    ค่ำใช่สอย     รวม  295,000  บำท  
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง   จ านวน  5,000  บาท 
ต าบลรอบเวียง  
   โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน  จ านวน  15,000  บาท 
   โครงการจัดประชุมประชาคม  จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า จ านวน  20,000  บาท 
น้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  15,000  บาท 
การแปรรูปอาหาร  
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิม จ านวน  5,000  บาท 
มูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ิมศักยภาพการท าอาหาร 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  25,000  บาท 
เพ่ิมศักยภาพงานคหกรรม 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  10,000  บาท 
รู้เขา รู้เรา ไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  15,000  บาท 
เรื่องอาหารอาเซียน 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  25,000  บาท 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  20,000  บาท 
ส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  20,000  บาท 
ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน  20,000  บาท 
สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกราะป้องกันให้ครอบครัว 
      โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ จ านวน  20,000  บาท 
กฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคลคลในครอบครัว 
      โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี จ านวน  10,000  บาท 
      โครงการอบรมให้ความรู้สตรียุคใหม่ จ านวน  15,000  บาท 
ใส่ใจประชาคมอาเซียน 
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นำงสุภำพรรณ  ชุ่มจิตต์    แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
นักวิชำกำรศึกษำ   งำนกีฬำและนันทนำกำร    รวม  95,000  บำท 
     งบด ำเนินงำน     รวม  95,000  บำท  
    ค่ำใช่สอย     รวม  90,000  บำท  
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬา  จ านวน  50,000  บาท 
ประจ าต าบลรอบเวียงสัมพันธ์ 
      ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬา จ านวน  40,000  บาท 
และส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ค่ำวัสดุ      รวม  5,000  บำท 
วัสดุกีฬา     จ านวน  5,000  บาท 

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม  375,000  บำท  
งบด ำเนินงำน     รวม  185,000  บำท  
ค่ำใช่สอย     รวม  185,000  บำท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน  10,000  บาท 

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการครอบครัวคุณธรรม  จ านวน  5,000  บาท 
น าสังคมไทยเข้มแข็ง 
   โครงการค่าจริยธรรมเด็กและเยาวชน จ านวน  30,000  บาท 
   โครงการตานก๋วยสลาก   จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการถ่ายทอด   จ านวน  5,000  บาท 
และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   โครงการท าบุญวันพระ    จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการเข้าพรรษา   จ านวน  30,000 บาท 
   โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทย  จ านวน  70,000 บาท 
สายใยชุมชน 
   โครงการประเพณีวันออกพรรษา  จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการประเพณีทรงน้ าพระ  จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการภูมิปัญญามีค่าพาพอเพียง จ านวน  5,000  บาท 
   โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จ านวน  5,000  บาท 
จริยธรรมแก้เด็ก  เยาวชน 
   โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบ าเพ็ญ จ านวน  5,000  บาท 
ประโยชน์ศาสนสถานต าบลรอบเวียง 
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งบลงทุน     รวม  110,000  บำท 
ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง    รวม  110,000  บำท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
   โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   จ านวน  110,000  บาท 
หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 

งบเงินอุดหนุน      รวม  80,000  บำท 
เงินอุดหนุน      รวม  80,000  บำท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน  80,000  บาท 

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  รวม  80,000  บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม  80,000  บำท 
ค่ำใช้สอย     รวม  80,000  บำท 

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพ  จ านวน  80,000  บาท 
การท่องเที่ยวหาดเชียงราย 

นำยณัฐชนน  ใจเย็น    แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 
นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ รวม  30,000  บำท 

งบด ำเนินงำน        รวม  30,000 บำท 
ค่ำใช้สอย       รวม  30,000 บำท 

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวาง   จ านวน  30,000  บาท 
และปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน 

งำนก่อสร้ำงโครงกำรพื้นฐำน   รวม  764,000  บำท 
งบลงทุน      รวม  764,000  บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    รวม  746,000  บำท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   โครงการก่อสร้างห้องเรียนรู้  จ านวน  306,000  บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป้ายางมน 
   โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ จ านวน  233,000  บาท 
พร้อมสถานที่บริหารน้ าดื่มบริเวณสุสาน  หมู่ที่ 5 
   โครงการเทลาน คสล. ในพื้นที่  จ านวน  125,000  บาท 
สุสานบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน  100,000  บาท 
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แผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร    รวม  109,000  บำท 
งบลงทุน      รวม  109,000  บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    รวม  109,000  บำท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   
   โครงการจัดท าป้ายศูนย์การเรียนรู้ จ านวน  109,000  บาท 
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าต าบล  หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้   รวม  10,000  บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม  10,000  บำท 
ค่ำใช้สอย     รวม  10,000  บำท 

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการปลูกต้นไม้อนุรักธรรมชาติ จ านวน  10,000  บาท 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก    แผนงำนงบกลำง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด   งบกลำง      รวม  5,108,660  บำท 
    งบกลำง      รวม  5,108,660  บำท 
    งบกลำง      รวม  5,108,660  บำท 
       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน  96,000  บาท 
       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน  3,631,200  บาท 
       เบี้ยยังชีพผู้พิการ    จ านวน  652,800  บาท 
       เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ านวน  120,000  บาท 
       ส ารองจ่าย     จ านวน  254,160  บาท 
       รายจ่ายตามข้อผูกพัน    จ านวน  70,000  บาท 
       เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ  จ านวน  169,000  บาท 

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)   
   เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า   จ านวน  115,500  บาท  

 
นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าว  ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามท่ี
นำยก อบต.รอบเวียง   ทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนได้ชี้แจงก็ขอให้สมาชิกสภาฯ อบต.รอบเวียง ได้พิจารณา 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว ตามที่ท่านนายก อบต.รอบเวียง ได้ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนได้เสนอร่าง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น ก่อนที่จะมีการ  

พิจารณาในชั้นรับหลักการก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้สอบถามหรือแสดง 
ความคิดเห็นในร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีเสียก่อน 

นำยประเสริฐ  สะสม   สอบถามตามโครงการในร่างข้อบัญญัติ ตามโครงการในด้านส่งเสริมอาชีพ       
ส.อบต.หมู่ที่ 3     การประกอบหาหาร ฯลฯ ในการน าประชาชนเข้าร่วมโครงการ อยากจะเห็น 

ประชาชนหน้าใหม่ๆ มาเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมาเห็นแต่หน้าเดิมๆ ขอให้ทางผู้น า 
หมู่บ้านหรือสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้ประสานงานให้ทั่วถึงกัน 

 
15/นำยไพศำล... 
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นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีการดูแลโครงการต่างๆ ทีละโครงการจะเน้น
นำยก อบต.รอบเวียง   ให้ประชาชนได้เข้าถึงโครงการให้มากท่ีสุดและต้องครอบคลุมทั่วถึงในแต่ละ  
     ปีงบประมาณจะมีโครงการค่อนข้างมากจะต้องมีการปรับปรุงไปทุกๆ โครงการ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการสอบถามในร่างข้อบัญญัติ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 อีกหรือไม่  

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดสอบถามหรือเสนออีก ประธานสภา อบต.  
รอบเวียง จึงขอมติโดยการยกมือให้ความเห็นชอบในชั้นรับหลักการร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
-ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน   
10 เสียง 
-กล่าว ในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเพ่ิมเติมจะมีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้พิจารณาเสนอ
ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือขอรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง 
โดยให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน ให้มีผู้
เสนอ 1 ท่าน ผู้รับรอง 2 ท่าน 
-ขอให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่าน 

นำยประเสริฐ  สะสม   เสนอ  3  ท่าน 
ส.อบต. หมู่ที่ 3    

ผู้รับรองคนที่ 1 นายเอกภพ  รัศมี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2 นายดุษฎี  วงสถาวร  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิก อบต.รอบเวียง ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดเสนอ 

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ ก็มีมติตามที่ท่านประเสริฐ  สะสม ส.อบต.   
หมู่ที่ 3 ได้เสนอ 
-ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  ท่าน 
-ขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3  ท่าน 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   เสนอนายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

    ผู้รับรองคนที่ 1  นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่  5 
    ผู้รับรองคนที่  2 นายอินถา  พรมยศ  ส.อบต.หมู่ที่ 2 

นำยเอกภพ  รัศมี   เสนอนางกรรณิการ์  แก่นพล  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที่  1 

    ผู้รับรองคนที่ 1  นายดุษฎี  วงสถาวร  ส.อบต.หมู่ที่  4 
    ผู้รับรองคนที่  2 นายสมบูรณ์  สมศักดิ์  ส.อบต.หมู่ที่ 3 

16/นำงบัวถำ... 
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นำงบัวถำ  ชุมภูรัตน์  เสนอนายอินถา  พรมยศ  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

    ผู้รับรองคนที่ 1  นายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต.หมู่ที่  3 
    ผู้รับรองคนที่  2 นายบุญส่ง  วงค์ค ายอด  ส.อบต.หมู่ที่ 4 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือคัดค้านหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดเสนอหรือคัดค้านจึงมีผลให้ได้คณะกรรมการ  

แปรญัตติตามที่ได้มีผู้เสนอมา และก็ให้เลขานุการสภาฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการฯ , รองประธานฯ , เลขานุการฯ ต่อไป 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  กล่าว ขอบคุณสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ชั้นรับหลักการ สังเกตได้ว่าในปีนี้สมาชิกสภา อบต.
รอบเวียง ไม่มีข้อซักถามหรือสงสัยอะไรมาก อาจเป็นเพราะมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ปัจจุบันในด้านงบประมาณมีการเบิกจ่ายค่อนข้างล าบากในหลายๆ 
โครงการ มีกฎระเบียบมากมายในด้านการดูแล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในด้านการเงิน
เพ่ิมสวัสดิการที่เพ่ิมขึ้นก็ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดซักถาม ก็ถือว่าเป็น
ขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกๆ 
ท่าน 

ญัตติที่ 2  เรื่องพิจำรณำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
พ.ศ.  2560 ครั้งท่ี 2 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจง 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  รำยกำรที่ 1 ส ำนักงำนปลัด 
รองนำยก อบต.รอบเวียง  ตามบัญชีการโองบประมาณ ฉบับที่ 1 โดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วน  

ต าบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2560 

     ส ำนักงำนปลัดโอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่ 
  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

    งาน  บริหารทั่วไป  
     หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

      ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1 เครื่อง  

    ข้อควำมเดิม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 16,000.- บาท  
 
 
 
 

17/คุณลักษณะ… 
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    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core ) ม ี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 

     4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ    

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
         - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600 : 1   
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110 )งาน 
บริหารทั่วไป(00111)(แผนพัฒนาสามปีประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
หน้าที่ 73 ล าดับที่12) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 

     แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
     ข้อควำมใหม่  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่ 
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 16,000.- บาท  

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2  core ) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน  1 หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า  
4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

      - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ   

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1  
และมี ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 
 
 

18/***ตั้งจ่ำยจำก… 
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***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งาน  
บริหารทั่วไป (00111)(แผนพัฒนาสามปีประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 
6 หน้าที่ 73ล าดับที่12) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) 

รำยกำรที่ 2 ส ำนักงำนปลัด 
ตามบัญชีการโองบประมาณ ฉบับที่ 1 โดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหาร 

ส่วน ต าบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2560 

     ส ำนักงำนปลัด โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่ 
    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

      ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

จ านวน 2 เครื่อง 
ข้อควำมเดิม   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1         
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22 ,000.- บาท  
เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ   
8 แกน เสมือน    (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็ นแผงวงจรเพ่ื อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั กที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก  
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มี ขนาดไม่น้อยกว่า  
4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ 
น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

 
19/- มี DVD-RW… 
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    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)(แผนพัฒนาสามปีประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 
6 หน้าที่ 73ล าดับที่  12) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

     แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
    ข้อควำมใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22 ,000.- บาท  
เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.- บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จ านวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็ นแผงวงจรเพ่ื อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั กที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง  แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ (4) 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก  
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า   
4  GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย  
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
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  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งาน 
บริหารทั่วไป (00111)(แผนพัฒนาสามปีประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 
6 หน้าที่ 73ล าดับที่12) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
-สอบถามสามิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดสอบภามหรือสงสัย ประธานสภา อบต.    
รอบเวียง จึงขอมติให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ 
-มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน  10  เสียง 

ญัตติที่ 3  เรื่องพิจำรณำคัดเลือกตัวแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
รอบเวียง  เพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบ
เวียง (กรณีหมดวำระ) จ ำนวน 3 ท่ำน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้มาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้เสนอตัวแทนของสภา อบต.รอบเวียง จ านวน  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  3 ท่านเพ่ือเป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ให้มีผู้  
     เสนอจ านวน 2 ท่าน 

นำยประเสริฐ  สะสม   เสนอนายพงษ์ศักดิ์  อารีย์   ส.อบต.หมู่ที่ 5 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 

    ผู้รับรองคนที่ 1 นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
    ผู้รับรองคนที่ 2 นายอินถา  พรมยศ  ส.อบต.หมู่ที่ 2 

นำยบุญส่ง  วงค์ค ำยอด   เสนอนายดุษฎี  วงสถาวร   ส.อบต.หมู่ที่ 5 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

    ผู้รับรองคนที่ 1 นายเอกภพ  รัศมี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2 นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์   เสนอนายเอกภพ  รัศมี   ส.อบต.หมู่ที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
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    ผู้รับรองคนที่ 1 นายดุษฎี  วงสถาวร  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2 นายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต.หมู่ที่ 3 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือคัดค้านหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง เสนอเพ่ิมหรือคัดค้าน จึงได้คณะกรรมการพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ตามที่ได้เสนอ 

ญัตติที่ 4  เรื่องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรต่อใบขออนุญำตดูดทรำย ตำม 
มำตรำ ๙  แห่งประมวลที่ดิน กรณี  บริษัท  แจ้ง จ ำกัด ขอต่อใบอนุญำตดูดทรำย
ในแม่น้ ำกก จ ำนวน 3 แปลงและนำงสำวยุพำ แสนสิริ (นำงยุพำ หน้อยดี)  
จ ำนวน ๒  แปลง ในท้องท่ี  หมู่ที่ ๕ ต ำบลรอบเวียง รวมทัง้หมดจ ำนวน 5  แปลง   

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งขอให้นายก อบต.รอบเวียง ได้ชี้แจงการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่ง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ประมวลที่ดิน ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลรอบเวียง ต่อสภา อบต.รอบเวียง ก่อนการ 
     พิจารณา 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งต่อสภา อบต.รอบเวียง ได้รับหนังสือการประชุมประชาคมของหมู่บ้านป่ายางมน
นำยก อบต.รอบเวียง   ใหม่ หมู่ที่ 5 โดยมีมติเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตดูดทราย จ านวน 5 แปลง ที่ได้ขอ   

ในการขอหมู่บ้านท าการประชาคมก็เพ่ือเป็นการสอบถามคนในพ้ืนที่ แต่ในการขอ 
อนุญาตได้ผ่านกระบวนการจากหลายๆ ภาคส่วน หลายขั้นตอน ส่วนการประชาคมก็
เพ่ือจะได้ประกอบให้สภา อบต.รอบเวียง ให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตหรือไม่ 
ก่อนน าเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียงได้พิจารณาต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว ให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้สอบถามก่อนจะมีการพิจารณาให้ความ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  เห็นชอบ และขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
     ก่อน 

นำงบัวถำ  ชุมภูรัตน์   เห็นชอบตามที่ประชุมร่วมกับประชาคม 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

นำยพงษ์ศักดิ์  อำรีย์   เห็นชอบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  แจ้งเอกสารการประชาคมหมู่บ้าน น่าจะขาดเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมน ามา 
รองนำยก อบต.รอบเวียง  ประกอบก็ขอให้แนบมาด้วย ในการประชุมก็คงมีการประชุมจริง ถูกต้องผ่านการ 
     ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งให้ความเห็นชอบ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าวก็ต้องปรับปรุงเรื่องเอกสารที่ขาดไป เป็นรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ส่วน
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  รายละเอียดการประชุมก็ถูกต้อง สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดจะ 
     สอบถามอีกหรือไม่ 
 
 
 
 

22/-ไม่มีสมำชิกสภำ… 



-22- 
 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดสอบถาม  ประธานสภา อบต.รอบเวียง จึงขอ 
มติให้ความเห็นชอบการต่อใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลที่ดิน 
บริษัทแจ้ง จ ากัด  จ านวน 3 แปลง และนางยุพา  แสนสิริ(นางยุพา หน้อยดี) จ านวน 
2 แปลง  รวมการขออนุญาตจ านวน  5  แปลง  โดยการยกมือ 
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งในระเบียบวาระอ่ืน ๆ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  เรื่องท่ีจะเสนอหรือแจ้งก็เชิญได้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  แจ้งการโอนย้ายของเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ท่าน 
นำยก อบต.รอบเวียง  1. นายสุชาติ  มณีโชต ิ ย้ายไปสังกัด อบจ.เชียงราย 
    2. นางสาวมยุรา  มณีรัตน์  ย้ายไปสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  แจ้งผล LPA ของ อบต.รอบเวียง เท่าที่ดูผลคะแนนแล้ว ได้เป็นอันดับที่สองของอ าเภอ
ปลัด อบต.รอบเวียง   เมืองเชียงราย โดยแยกแต่ละด้าน  ดังนี้ 
     ด้านที่ 1 บริการจัดการ 100%  ได้ 97.33 % 
     ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 100% ได้ 87.08% 
     ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 100% ได้ 87.37 % 
     ด้านที่ 4 บริการสาธารณะ 100% ได้ 94.19 % 
     ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 100% ได้ 94.67 % 
    รวมทั้ง 5 ด้าน  92.13 %  ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะมีข้อเสนอหรือ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  แจ้งต่อสภา อบต.รอบเวียง อีกหรือไม่ 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งหรือสอบถามใด ๆ  
ประธานสภา อบต.รอบเวียง จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑2.๐๐ น.  
 

ลงชื่อ      อินถา  พรมยศ    ลงชื่อ       ประเสริฐ  สะสม 
                  ( นายอินถา  พรมยศ )     ( นายประเสริฐ  สะสม ) 
      คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  

ลงชื่อ     กรรณิการ์  แก่นพล    ลงชื่อ        พงษ์ศักดิ์  อารีย์ 
                 ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )     ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 
    คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                     เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 

 
  ลงชื่อ         ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


