
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมญั  สมัยแรก  ครั้งที่  2  ประจ ำป ี พ.ศ. ๒๕62 

วันศุกร์ที่ 15  เดือน  กุมภำพนัธ์  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   9    คน 

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

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  14  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
2 นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
3 นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
4 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการคณะผู้บริหาร หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
5 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนนัท์  
6 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
7 นางวันเพญ็  ยะฝ้ัน ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝ้ัน  
8 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
9 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา ฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  

10 นางสาวรัชฎาพร  จิตร์ไชย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รัชฎาพร  จิตร์ไชย  
11 นางสุนันทา  ศรีปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขฯ สุนันทา  ศรีปัญญา  
12 นางสาวชลิตา  วงค์สกุล นิติกรปฏิบัติการ ชลิตา  วงค์สกุล  
13 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
14 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานท่ัวไป วชิระ  วรรณนิล  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
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ระเบียบวำระที่  ๑     เร่ืองประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2562  
ประธำนสภำ อบต.   วันศุกร์ท่ี  15  กุมภาพันธ์  2562 

ระเบียบวำระที่  ๒   เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา
ประธำนสภำ อบต.    ซึ่งได้แนบไปกับวาระการประชุม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขในรายงาน         
     การประชุม  ก็สามารถยกมือสอบถามหรือขอแก้ไขได้  

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หำกไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการสอบถามหรือแก้ไข   
ประธานสภา ฯ  อบต.    จึงขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 เมื่อวันจันทร์   
     11  กุมภาพันธ์  2562  โดยการยกมือ 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง   

ระเบียบวำระที่   ๓     เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   แจ้งสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  ท่านใดมีความประสงค์จะแจ้งเรื่องใดก็   
ประธำนสภำ อบต.    เชิญได้    

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวำระที่   4     เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระที่   5     เร่ืองที่เสนอใหม่ 
ญัตติที่  1  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 (หมวดค่ำครุภัณฑ์)  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง ได้เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ
ประธำนสภำ อบต.   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) ต่อสภา อบต.รอบเวียง   
     ก่อนการพิจารณาต่อไป 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   
นำยก อบต.รอบเวียง    เนื่องด้วย อบต.รอบเวียง  กระผมขออนุญาตให้รองชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  ได้น าเสนอ 
     รายละเอียดการโอนฯ ให้สภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณา 

นำยชูศักด์ิ  อะทะสุวรรณ์  กระผมขอน าเสนอรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
รองนำยก อบต.รอบเวียง  งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
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รำยละเอียดกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 3  
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
**************** 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2551 จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255 3 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 

 

รำยละเอียดกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มี 
ดังนี้ 

      รำยกำรที่ 1 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

งาน   บริหารท่ัวไป  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ตู้บานเล่ือนกระจก 5 ฟุต 
รายละเอียดค าช้ีแจง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 3 ตู้ 
ราคาตู้ละ 5,500 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

  - ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 149.1 x 40.8 x 87.8 
ซม. (กว้างx ยาวxสูง) หรือขนาด    ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 

  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2562  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี 9 
ล าดับท่ี 2) 

   *** งบประมำณขอโอนเพิ่ม 16,500.-  บำท  (หนึ่งหม่ืนหกพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(1) ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   สร้างความเข็มแข็งของชุมชน    
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน  
หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)     
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ   
รายการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริม

เกราะป้องกันให้ครอบครัว  
     งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  16,500.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 72/89) 
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รำยกำรที่ 2  โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 

    งาน  บริหารท่ัวไป 
หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
      รายการ  ไวร์เลส เร้าเตอร์ โมเด็ม (Wireless Router Modem) 

    รายละเอียดค าช้ีแจง   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไวร์เลส เร้าเตอร์ โมเด็ม (Wireless Router 

Modem) จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

- เป็น ADSL Modem Router Wireless 
- รองรับ WiFi b/g/n ความเร็วสูง 300 Mbps 
- มี LAN 4 ช่อง แบบ 10/100 Mbps 
- มีช่อง USB 1 ช่อง 
- รอบรับ Security แบบ 128 bit WEP 
- รองรับไฟตก ไฟกระฉาก 
- ใช้ AC Adapter ขนาด 9V 1 A 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2562 แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าท่ี 9 
ล าดับท่ี 3) 
***งบประมำณขอโอนเพิ่ม  2,500.-  บำท  (สองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(2) ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   สร้างความเข็มแข็งของชุมชน    
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน  
หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)     
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ   
รายการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริม

เกราะป้องกันให้ครอบครัว  
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้   2,500.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 72/89) 
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     รำยกำรที่ 3 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
แผนงาน   สาธารณสุข  

    งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ตู้เหล็ก ๒ บาน   
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 
5,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 

      3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.)    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.256๑ แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าท่ี 21 
ล าดับท่ี ๖)  
***งบประมำณขอโอนเพิ่ม ๕,500.-  บำท  (ห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(3) ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    
งาน  บริหารท่ัวไป 

หมวด     ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 
ประเภท  วัสดุส านักงาน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 5,500.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 11/89) 

รำยกำรที่ 4 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
แผนงาน   สาธารณสุข  

    งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ตู้บานเล่ือนกระจก ๕ ฟุต 
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจก  ๕ ฟุต  จ านวน ๑ ตู้ ราคา
ตู้ละ 5,500 บาท (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด) มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

  -ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างXยาวXสูง)  ๑๔๙.๑ X  
๔๐.๘ X ๘๗.๘ ซม.หรือขนาดไม่น้อยกว่า  ๕ ฟุต    

 
6/(ปรากฏในแผน... 
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  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี ๖ ประจ าปี พ.ศ.256๒  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี ๙ 
ล าดับท่ี ๕ ) 
***งบประมำณขอโอนเพิ่ม ๕,500.-  บำท  (ห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(4) ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    
งาน  บริหารท่ัวไป 

หมวด     ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 
ประเภท  วัสดุส านักงาน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  5,500.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 11/89) 

รำยกำรที่ 5 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองคลัง)  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   

    งาน  บริหารงานคลัง 
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)   

     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการ  สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  

แบบท่ี 1 
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า  

20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเช่ือมต่อ (InterFace) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
(ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ .ศ .2561-2564)เพิ่ ม เติม /

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี 10    
ล าดับท่ี 13 ) 

***งบประมำณขอโอนเพิ่ม  18,000.-  บำท  (หนึ่งหม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 
7/โอนลด... 
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โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(5) กองคลัง  

    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    
งาน  บริหารงานคลัง  

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯ 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 18,000.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 24/89) 

รำยกำรที่ 6 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองคลัง)  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป   

    งาน  บริหารงานคลัง 
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)   

     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) 
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 4,300 บาท (จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank  
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)  

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่ 
น้อยกว่า 1 ช่อง  

     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/ 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2562 แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าท่ี 10 
ล าดับท่ี 12 ) 

   ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 4,300.-  บำท  (สี่พันสำมร้อยบำทถ้วน) 
 
 

8/โอนลด… 
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โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(6) กองคลัง  

    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    
งาน  บริหารงานคลัง  

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯ 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 4,300.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 24/89) 

รำยกำรที่ 7 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองช่ำง)  
แผนงาน   เคหะและชุมชน   

    งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)  

    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  โต๊ะท างาน  
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าจัดซื้ อ โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ    
5,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 

1.โต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ยาว 
ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  

    2. มีล้ินชัก ซ้าย-ขวา อย่างน้อย 2 ล้ินชัก 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/ 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2562  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี 10   
ล าดับท่ี 10 ) 

          ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 5,000.-  บำท  (ห้ำพันบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(7) กองช่ำง  

แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด  ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 
     ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 5,000.-  บำท  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 64/89) 

 
 
 
 
 

9/รำยกำรที่ 8… 
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รำยกำรที่ 8 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองช่ำง)  
แผนงาน   เคหะและชุมชน   

    งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  เก้าอี้ท างาน  
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ   
3,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 

1. เก้าอี้ท างาน ชนิดพนักพิงต่ า  
2. ท่ีนั่งและพนักพิงบุฟองน้ า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม   
3. โครงขา 5 แฉก ท าด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเล่ือนหมุนได้

รอบตัว 
4. ท่ีนั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ าได้ 
5. มีท่ีท้าวแขน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2562  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี 10 
ล าดับท่ี 11 ) 

     ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 3,000.-  บำท  (สำมพันบำทถ้วน) 

โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(8) กองช่ำง  

แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด  ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 
     ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 3,000.-  บำท  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 64/89) 

รำยกำรที่ 9 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองกำรศึกษำ)  
แผนงาน   การศึกษา   

    งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  เก้าอี้ท างาน  
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ   
3,000 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 

 
10/1. เก้าอี้ท างาน… 
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1. เก้าอี้ท างาน ชนิดพนักพิงต่ า  
2. ท่ีนั่งและพนักพิงบุฟองน้ า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม   
3. โครงขา 5 แฉก ท าด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเล่ือนหมุนได้

รอบตัว 
4. ท่ีนั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ าได้ 
5. มีท่ีท้าวแขน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2562  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี 9   
ล าดับท่ี 7 ) 

    ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 6,000.-  บำท  (หกพันบำทถ้วน) 

      โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(9) กองกำรศึกษำ  

แผนงาน  การศึกษา 
     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 
     หมวด  ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

    รายการ  โครงการนาฏล้านนา 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี ้ 5,000.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 47/89) 

(10) กองกำรศึกษำ  
แผนงาน  การศึกษา 

     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 
     หมวด  ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

    รายการ  โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 1,000.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 47/89) 

รำยกำรที่ 10 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองกำรศึกษำ)  
แผนงาน   การศึกษา   

    งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  พัดลมติดผนัง 
 

11/รำยละเอียด... 
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รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ  
1,500 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 

     1. พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
2. ปรับส่ายซ้าย ขวา หรือหยุดส่ายได้ตามต้องการ  
3. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2562  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี 10 
ล าดับท่ี 9 ) 

    ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 3,000.-  บำท  (สำมพันบำทถ้วน) 

     โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(11) กองกำรศึกษำ  
แผนงาน  การศึกษา 

     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 
     หมวด  ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

    รายการ  โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  3,000.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 47/89) 

รำยกำรที่ 11 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองกำรศึกษำ)  
แผนงาน   การศึกษา   

    งาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ตู้เหล็ก ๒ บาน   
รายละเอียดค าช้ีแจง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 
5,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

     1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 

      3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.)    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2562  แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าท่ี 10 
ล าดับท่ี 8)  

   ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 11,000.-  บำท  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) 
   12/โอนลด… 
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โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
(12) กองกำรศึกษำ  
แผนงาน  การศึกษา 

     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา 
     หมวด  ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
    รายการ  โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน 

งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 1,000.-  บำท  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 47/89) 

(13) กองกำรศึกษำ  
แผนงาน  การศึกษา 

     งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
     หมวด  ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
    รายการ  โครงการประเพณีวันออกพรรษา 
     งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 5,000.-  บำท  
    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 78/89) 

(14) กองกำรศึกษำ  
แผนงาน  การศึกษา 

     งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
     หมวด  ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
    รายการ  โครงการภูมิปัญญามีค่าพาพอเพียง 
     งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 5,000.-  บำท  
    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 79/89) 

สรุปกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 3 
ดังนี้ 

1. โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่      จ ำนวน   11  รำยกำร  
2. โอนลด     จ ำนวน   14  รำยกำร 

 

     รวมงบประมำณทั้งสิน้ 80,300.00 บำท  (แปดหมืน่สำมร้อยบำทถ้วน)
   
 

13/นำยประครอง… 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าวตามท่ีคณะผู้บริหารได้น าเสนอการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี          
ประธำนสภำ อบต.     งบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดครุภัณฑ์)  ก่อนการลงมติก็เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา  
     อบต. รอบเวียง ได้สอบถามหรือหากมีข้อสงสัยก็ให้สอบถามได้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   ตามท่ีรองนายก อบต.รอบเวียง  ได้เสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
นำยก อบต.รอบเวียง   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 (หมวดค่าครุภัณฑ์) ไปแล้วนั้น  ก็จะเห็นได้ว่าแต่ 

ละกองหรือหน่วยงานท่ีขอจะมีจัดซื้ออุปกรณ์  เพื่อรองรับบุคลากรจะมีการย้ายมา 
ประจ าต าแหน่ง   การย้ายท่ีท างานของเจ้าหน้าท่ีบางส่วนใน อบต.  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้ก่อสร้างเพิ่มเติม  ในด้านอุปกรณ์ก็เพื่อจัดหาให้มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวด 
ส.อบต. หมู่ที่ 4    ค่าครุภัณฑ์) ในบางส่วนของห้องท่ีได้เดินส ารวจยังคงขาดตู้เก็บเอกสาร  ท่ีเป็นอุปกรณ์ 
     มีการวางไว้ดูไม่เป็นระเบียบควรมีการจัดซื้อเพิ่มเติม 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามก่อนการ
ประธำนสภำ อบต.      พิจารณาหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติให้ความ
ประธำนสภำ อบต.      เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวด 
     ค่าครุภัณฑ์) โดย 
     -การโอนลด  จ านวน  14  รายการ 
     -การเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  11  รายการ 
     รวมงบประมาณท้ังส้ิน  80,300  บาท (แปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
     โดยการยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 

ญัตติที่  2  เร่ืองแจ้งประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6  ประจ ำปี พ.ศ. 2562  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/
ประธำนสภำ อบต.    เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 6  ประจ าปี พ.ศ. 2562 แจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ระเบียบวำระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ 
    6.1 แจ้งรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ไตรมำสที่ 1 
นำงสำววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน   ขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส   
ผอ.กองคลัง    ท่ี 1 ให้กับท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 
 

14รำยรับ… 
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     รำยรับ 
     -หมวดภาษีอากร   328,700.00  บาท 
     -หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 119,483.10  บาท 
     -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 710,065.20  บาท 
     -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      15,192.00  บาท 
     -หมวดภาษีจัดสรร  5,381,157.61 บาท 
     -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  5,739,766.00 บาท 
     รวมรำยรับ  12,294,363.91  บำท 

     รำยจ่ำย 
     -งบกลาง   2,324,200.00 บาท 
     -เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     540,240.00 บาท 
     -เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  2,342,000.00 บาท 
     -ค่าตอบแทน      147,300.00 บาท 
     -ค่าใช้สอย      819,022.07 บาท 
     -ค่าวัสดุ       200,196.18 บาท 
     -ค่าสาธารณูปโภค     129,017.66 บาท 
     -ค่าครุภัณฑ์        53,300.00 บาท 
     รวมรำยจ่ำย  6,903,475.91  บำท 

     เงินสะสม   34,443,416.02 บำท 
     เงินทุนส ำรองเงินสะสม  17,459,900.04 บำท  

    โครงกำรที่ด ำเนินกำร E-bidding เรียบร้อยแล้ว 
1. โครงการก่อสร้ างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ท่ี  1  บ้ านหนองด่าน   

งบประมาณ 598,000  บาท ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยไคร้ก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอท า
สัญญา 

2. โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลาน  งบประมาณ 670,000 บาท  
ผู้รับ จ้าง  บริษัทปราณปรียา  เอ็น จิเนี ยริ่ ง  แจ้งให้ เข้ามาท าสัญญาในวัน ท่ี             
15  กุมภาพันธ์ 2562  

3. โครงการจัดซื้อรถยนต์ ขณะนี้ทางนิติกรได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมฯ จะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
นิติกรอีกครั้ง  เนื่องจากจะครบการยื่นอุทธรณ์ในวันท่ี  25  มีนาคม  2562 

    โครงกำรที่ยังด ำเนินกำรก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ 
1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 2 ช่อง พร้อมท่อพัก  หมู่ท่ี 3  

บ้านป่าบง  งบประมาณ  2,799,000 บาท สัญญาเริ่มวันท่ี 8  มิถุนายน 2561  
ส้ินสุด  5  พฤศจิกายน  2561  ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

15/2. โครงกำร… 
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2. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก  หมู่ท่ี 2  บ้านป่ายางมน  
งบประมาณ  1,292,000  บาท  ผู้รับจ้าง  บริษัทเซเว่นเฮ้าส์  สัญญาเริ่มวันท่ี  24  
สิงหาคม  2561  ส้ินสุด  22  ธันวาคม  2561  ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดจะแจ้งให้ทราบในวาระ
ประธำนสภำ อบต.       นี้อีกหรือไม่ 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   -แจ้งเจ้าหน้าท่ีจะโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งวิศวกร  ซึ่งจะโอนย้ายมาปฏิบัติ
ผอ.กองช่ำง    หน้าท่ี ณ อบต.รอบเวียง  ในวันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2562 

-แจ้งงบประมาณท่ีได้รับรางวัลได้น าไปติดต้ังไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) ณ หมู่ท่ี 1  บ้านหนองด่าน   
ขณะนี้รอการติดต้ังมิเตอร์จากการไฟฟ้า 

 
นำงสุภำพรรณ  ชุ่มจิตต์  -แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  ขณะนี้   
นักวิชำกำรศึกษำ ฯ   อยู่ระหว่างการรับมอบตัว 

-แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสรงน้ าพระธาตุสมปรารถนา  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 19   
กุมภาพันธ์  2562 ณ  พระธาตุสมปรารถนา  หมู่ท่ี 5  บ้านป่ายางมนใหม่ 
-โครงการต่อต้านยาเสพติด  จะด าเนินการในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม 2562 

นำงสุนันทำ  ศรีปัญญำ   -แจ้งโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและความรู้ด้านประชาธิปไตย  ด าเนินการใน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขฯ  วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด 1 อบต.รอบเวียง  
    -โครงการเชิดชูสตรีเก่ง  ด าเนินการในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 

-แจ้งเสนอรายช่ือโครงการขยะของแต่ละหมู่บ้านขอให้แจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 
ให้ชัดเจน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดจะแจ้งให้ทราบในวาระ
ประธำนสภำ อบต.       นี้อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  มี ไม่มีท่านใดเสนอหรือมีข้อราชการแจ้ง  
ประธานสภา  อบต.รอบเวียง   จึงปิดประชุม 
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ปิดประชุม     เวลำ  ๑2.๐๐ น. 

 
 

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

ลงช่ือ     กรรณิการ์  แก่นพล    ลงช่ือ        พงษ์ศักดิ์  อารีย์ 
                 ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )     ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 
    คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                        เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
  ลงช่ือ         ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


