
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมญั  สมัยที่ ๕  ครั้งที่  2  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่  27  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561 
ณ  ห้องประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   10    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  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  
4 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการนายก  อบต. หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
5 นางสาวชลิตา  วงค์สกุล นิติกรปฏิบัติการ ชลิตา  วงค์สกุล  
6 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
7 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา ฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
8 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
9 นางสาววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน ผู้อ านวยการกองช่าง วันเพ็ญ  ยะฝ้ัน  

10 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนนัท์  
11 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
12 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานท่ัวไป วชิระ  วรรณนิล  

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวำระที่ ๑     เร่ืองประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2561  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง              
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ระเบียบวำระที่ ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.รอบเวียง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  5      
คร้ังที ่ 1  ประจ ำปี  พ.ศ.  2561  วันอังคำรที่  18  กันยำยน  2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   สมัยท่ี 5  ครั้งท่ี  1  วันอังคารท่ี  18  กันยายน   2561  ท่ีได้แนบไปกับวาระการ  

ประชุม  หากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการแก้ไขหรือสอบถามก็สามารถ 
ยกมือขอแก้ไขหรือสอบถามได้    
- ไม่มีสมาชิกสภาฯ  อบต.รอบเวียงท่านใด ขอแก้ไขหรือสอบถามใด ๆ ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  ครั้งท่ี 1  
วันอังคารท่ี  18  กันยายน  2561  โดยการยกมือ  
- ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระที่ ๓     กระทู้ถำม 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ 4     เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
4.1 เร่ืองแจ้งประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม/ 
เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561     

นำยประครอง  พูลเจริญ   แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง     เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 แจ้งเพื่อทราบ    

ระเบียบวำระที่ 5     เร่ืองที่คณะกรรมกำรท่ีสภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ 6     เร่ืองที่เสนอใหม่ 
6.1 เร่ืองเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ    
พ.ศ. 2561  คร้ังที่ 11  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายได้ช้ีแจง 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง      

นำยไพศำล  พุทธิมำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำยก อบต.รอบเวียง   พ.ศ. 2551 จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255 3 หมวด 4 ข้อ 27  การโอน 

เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพ เปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 

รำยละเอียดกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561    
มีดังนี ้

      รำยกำรที่ 1 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
     งาน  บริหารท่ัวไป (งบลงทุน) 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

3/รำยกำร...  
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     รายการ  รถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) 
    รายละเอียดค าช้ีแจง   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  
จัดซื้อตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

รถบบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า 
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

       (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 

       (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(3) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -2546) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง    
ครั้งท่ี  4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าท่ี 18 
ล าดับท่ี 5) 

     ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 814,000  บำท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
    (1)ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    
งาน  บริหารท่ัวไป 

งบบุคลากร 
    หมวด     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  400,000 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 2/58) 

    (2)ส ำนักงำนปลัด  
    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    

งาน  บริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 

    หมวด     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  50,000  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 2/58) 

(3)ส ำนักงำนปลัด  
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    

งาน  บริหารท่ัวไป 

งบด าเนินงาน 
    หมวด     ค่าตอบแทน  

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  24,000  บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 4/58) 
4/(4)ส ำนักงำนปลัด… 
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    (4)ส ำนักงำนปลัด  
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    

งาน  บริหารท่ัวไป 

งบด าเนินงาน 
    หมวด     ค่าใช้สอย  

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  140,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 5/58) 

    (5)ส ำนักงำนปลัด  
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    

    งาน  บริหารท่ัวไป 

    งบด าเนินงาน 
     หมวด     ค่าใช้สอย  

      ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
        รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

    รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
    งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  200,000 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 7/58) 

     รำยกำรที่ 2 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 

    งาน  บริหารท่ัวไป 
งบลงทุน  

    หมวด      ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      รายการ  เก้าอี้โครงขาเหล็กชุบโครเมียมแบบมีพนักพิง   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงขาเหล็กชุบโครเมียมแบบมี 
พนักพิง  จ านวน 100 ตัว  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) รายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

    1. เป็นเก้าอี้ โครงขาเหล็กชุบโครเมียม แบบพนักพิง   
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ .ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติม/ 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชี
ครุภัณฑ์) หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 1 ) 

      ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม  65,000  บำท  (หกหม่ืนห้ำบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
    (6)ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    
    งาน  บริหารท่ัวไป 

งบด าเนินงาน 
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    หมวด     ค่าวัสดุ  
ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 20,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 9/58) 

    (7)กองคลัง  
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    

    งาน  บริหารงานคลัง 
    งบบุคลากร 

     หมวด     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
    งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 30,000 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 15/58) 

    (8)ส ำนักงำนปลัด  
     แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

    งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

    งบด าเนินงาน 

    หมวด  ค่าใช้สอย 
          ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ  
        รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

รายการ โครงการอบรมให้ความรู้ผู้น าสตรี สู่การพัฒนาท้องถิ่นก้าว     
สู่ยุค 4.0 

    งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 15,000 บำท  
    (ตามเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 2) 

     รำยกำรที่ 3 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
    แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 

     งาน  บริหารท่ัวไป  
    งบลงทุน 

     หมวด      ค่าครุภัณฑ์  
      ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    รายการ  ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส  จ านวน     

2  ถัง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ    
1 ส านักงบประมาณ ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

    ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส  
    1) ขนาดความจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร  
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
    3) ราคาไม่รวมขาต้ัง และไม่รวมค่าติดต้ัง 
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*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ .ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติม/ 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชี
ครุภัณฑ์) หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 2 ) 
***งบประมำณขอโอนเพิ่ม  19,600  บำท  (หนึ่งหม่ืนเก้ำพันหกร้อย 
บำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
    (9)ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
    งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

งบด าเนินงาน 

หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกราะ 

ป้องกันให้ครอบครัว 
    งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 19,600 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 30/58) 

รำยกำรที่ 4 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนกังำนปลัด)  
แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 

    งาน  บริหารท่ัวไป  
งบลงทุน 

    หมวด      ค่าครุภัณฑ์  
     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ  ปั๊มน้ าอัตโนมัติ 350 W (วัตต์) 
เพื่ อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อปั๊มน้ าอั ตโนมั ติ 350 W (วัตต์ )  

จ านวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
    1) ปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 350 W (วัตต์) 
    2) ระยะส่งไม่น้อยกว่า 18 เมตร 
    3) ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO14001 

*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ .ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติม/ 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชี
ครุภัณฑ์) หน้าท่ี 4 ล าดับท่ี 3 ) 

      ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม 8,500  บำท  (แปดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
    (10)ส ำนักงำนปลัด  

     แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   
    งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
    งบด าเนินงาน  

     หมวด     ค่าใช้สอย  

7/ประเภท... 
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ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

    รายการ  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
    งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 8,500  บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 22/58) 

     รำยกำรที่ 5 โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่  (กองช่ำง)  
    แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

    งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 

    หมวด      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 

รายการ  โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลาน 

อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 5.00 เมตร 
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีก าหนด) สถานท่ีก่อสร้าง ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมน ใหม่ ต าบล
รอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัด N19.914853 
E099.877577) 
*** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ .ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติม/ 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ01) หน้าท่ี 
3 ล าดับท่ี 1 ) 

      ***งบประมำณขอโอนเพิ่ม  670,000 บำท  (หกแสนเจ็ดหม่ืนบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
     (11)ส ำนักงำนปลัด  

     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    
งาน  บริหารท่ัวไป 

งบด าเนินงาน 
    หมวด     ค่าวัสดุ  

ประเภท  วัสดุส านักงาน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  50,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 8/58) 

    (12)ส ำนักงำนปลัด  
     แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป    

งาน  บริหารท่ัวไป 

งบด าเนินงาน 
    หมวด     ค่าวัสดุ  

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 30,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 10/58) 
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     (13)กองกำรศึกษำ  
    แผนงาน   การศึกษา   

งาน  บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบบุคลากร 
    หมวด     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  230,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 23/58) 

(14)กองกำรศึกษำ  
     แผนงาน   การศึกษา   

งาน  บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 

    หมวด     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  42,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 24/58) 

     (15)กองกำรศึกษำ  
     แผนงาน   การศึกษา   

งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินงาน  

    หมวด     ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ  โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  50,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 33/58) 

    (16)กองกำรศึกษำ  
     แผนงาน   การศึกษา   

งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินงาน  

    หมวด     ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    รายการ  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 40,000  บำท  
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 34/58) 
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(17)กองช่ำง  
     แผนงาน   เคหะและชุมชน    

งาน  บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน 

    หมวด     ค่าวัสดุ  
ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  40,000 บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 42/58) 

    (18)กองกำรศึกษำ  
     แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

    งาน  กีฬาและนันทนาการ 
    งบด าเนินงาน  

     หมวด     ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง 

สัมพันธ์ 
     งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 50,000 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 51/58) 

    (19)กองกำรศึกษำ  
     แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

    งาน  กีฬาและนันทนาการ 
    งบด าเนินงาน  

     หมวด     ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 

แข่งขันกีฬา 
     งบประมำณโอนลดคร้ังนี้  40,000 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 51/58) 

    (20)กองกำรศึกษำ  
     แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

    งาน  ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบเงินอุดหนุน  

     หมวด     เงินอุดหนุน  
    ประเภท  อุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
    งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 80,000 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 54/58) 
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    (21)ส ำนักงำนปลัด  
     แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

    งาน  วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    งบด าเนินงาน  

     หมวด     ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    รายการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวหาดเชียงราย 
    งบประมำณโอนลดคร้ังนี้ 18,000 บำท  

    (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 55/58) 
    *** โอนเพิ่มต้ังเป็นรำยกำรใหม่ทั้งหมด     จ ำนวน   5  รำยกำร  
    *** โอนลด     จ ำนวน   21  รำยกำร 

*** เป็นงบประมำณทั้งสิ้น  1,577,100.00 บำท  (หนึ่งล้ำนห้ำแสนเจ็ดหม่ืน 
เจ็ดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)   

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว  ตามท่ีนายก อบต.รอบเวียง ได้เสนอญัตติการโอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่   
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง     ก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีสมาชิก อบต.ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม 
     หรือไม่ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถามยอดเงินคงเหลือประจ าปี 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้ช้ีแจง 
นำยก อบต.รอบเวียง 

นำงสำววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน   ส าหรับยอดเงินคงเหลือประจ าปี  ยอด ณ  27  กันยายน  2561  
ผอ.กองคลัง     ข้อบัญญัติต้ังงบประมาณไว้        24,500,000  บาท 
     มีเงินรายได้     25,250,514.05  บาท 
     เกนิประมาณการรายรับ                  750,514.05  บาท 
     รายจ่ายประมาณการไว้                   25,500,000  บาท 

มีรายจ่ายปรากฏในงบการเงิน  ซึ่งไม่รวมท่ีได้ก่อหนี้ ผูกพันและรายจ่าย 
ประจ าเดือนอื่น ๆ   17,398,849.25  บาท 
มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม   16,310,264.68  บาท 
มียอดเงินสะสม    32,119,514.94  บาท 
มียอดเงินท่ีก่อหนี้ผูกพันโดยจ่ายจากเงินสะสม 5,597,000 บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสม  26,522,514.94  บาท 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถาม  หากต้องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายไปซ่อมแซมห้องน้ า  ณ  บริเวณหาด 
ส.อบต. หมู่ที่ 4    เชียงรายจะได้หรือไม่ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   จะมีการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นำยก อบต.รอบเวียง 

11/นำยประครอง...   
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นำยประครอง  พูลเจริญ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    พ.ศ. 2551 จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255 3 หมวด 4 ข้อ 27  การโอน 

เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพ เปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

-จึงขอมติในท่ีประชุมในการพิจารณาโอนลดจ านวน  21  รายการ  โอนต้ังเพิ่มเป็น
รายการใหม่ จ านวน   5   รายการ  รวม เป็น เงิน งบประมาณ ท้ั ง ส้ินจ านวน  
1,527,100.00  บาท 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  พิจารณาอนุมัติโอนลดจ านวน  21  รายการ  โอนต้ังเพิ่มเป็น 
รายการใหม่ จ านวน   5   รายการ  รวม เป็น เงิน งบประมาณ ท้ั ง ส้ินจ านวน  
1,527,100.00  บาท  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ได้ส่ังพักการประชุมในเวลา 11.50 น.  และขอเปิดการประชุมอีกครั้งในเวลา 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    13.00 น. 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ขณะนี้เวลา 13.00 น. ขอเปิดการประชุมในช่วงบ่าย  เนื่องด้วยนายก อบต.รอบเวียง  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    ได้เสนอขอยื่นญัตติเพื่อให้สภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ท่ี ดินและ ส่ิงก่อสร้ าง  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2561 จ านวน                 
6  รายการ  ตามเอกสารท่ีแจกให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ไปแล้วนั้น ในการนี้  
ขอให้นายก อบต.รอบเวียง  หรือผู้ได้รับมอบหมายได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบต่อไป 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน       
นำยก อบต.รอบเวียง   การเก็บ   รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี (2)  พ.ศ. 2548  และฉบับท่ี (3)  พ.ศ. 2558   หมวด     
ท่ี  5  การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

รายละเอียดการกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อ 
หนี้ผูกพันรวมจ านวน  6  รายการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ท่ี 1 บ้านหนองด่าน ต าบล    
รอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้น  บ้านนายสุนทร  ซาวค า 
(พิกัด N 19.878820 E 099.794882)  จุดส้ินสุด ล าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
(พิกัด N 19.898116 E 099.786298)  

 -ปริมาณงาน ช่วงท่ี  1 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร วางท่อระบายน้ า    
ศก. 0.40 เมตร จ านวน 16 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ ระยะทางรวม 194.00 เมตร  
ช่วงท่ี  2  วางท่อระบายน้ าคอนกรีต  ศก. 0.40 เมตร จ านวน 76 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 8 บ่อ  งบประมาณ  598,000 บาท 
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2. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง หมู่ท่ี 5  บ้านป่ายางมนใหม่ ต าบลอรอบเวียง  อ าเภอ
เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย (พิกัด N 19.914853 E 099.877577)   

-ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 8.00  เมตร 
ยาว 16.00 เมตร สูง 5.00 เมตร  งบประมาณ  670,000  บาท 

3. จัดซื้อเก้าอี้โครงขาเหล็กชุบโครเมียมแบบมีพนักพิงจ านวน 100 ตัว       
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด งบประมาณ 65,000 บาท 

4. จัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร    
จ านวน  2 ถัง   จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ    
1 ส านักงบประมาณ ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

       -ขนาดความจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร  
       -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
       -ราคาไม่รวมขาต้ัง และไม่รวมค่าติดต้ัง 

งบประมาณ 19,600  บาท 

5. จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ 350 (วัตต์)  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

       -ระยะส่งไม่น้อยกว่า 18 เมตร 
       -ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO14001 

งบประมาณ   8,500  บาท 

6. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน จัดซื้อ 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  
ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

  -รถบบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์         
แบบดับเบิ้ลแค็บ 

       1.เป็นกระบะส าเร็จรูป 
       2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
       3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
       4.ราคารวมภาษีสรรพสามิตงบประมาณ   
       งบประมาณ  814,000  บาท 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน       
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  การเก็บ   รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี (2)  พ.ศ. 2548  และฉบับท่ี (3)  พ.ศ. 2558   หมวด     
ท่ี  5  การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี นั้น 
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-ก่อนท่ีจะขอมติในการอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็ขอเปิดโอกาสให้สมาชิกสา อบต.รอบเวียง  ได้สอบถาม
เสียก่อน 
-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  ต้องการสอบถาม  ประธานสภา อบต.    
รอบเวียง  จึงขอมติในท่ีประชุมในการอนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันรวมจ านวน  6  รายการโดยการยกมือ 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติการกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ   
     จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระที่  7    เร่ืองอื่น ๆ 
7.๑ รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร อปท. ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ในวาระอื่น ๆ  สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    ราชการหรือซักถามก็เชิญได้  

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล     
นำยก อบต.รอบเวียง   รอบเวียง  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ลงพื้นท่ี  เพื่อส ารวจความพึงพอใจ 

ของประชาชนนั้น  โดยผลการส ารวจมี ท้ังหมด  4  ด้าน  ดังนี้ 
 1. ด้านรายได้ภาษี  88.38% 
 2. ด้านงานการศึกษา   88.76% 
 3. ด้านบรรเทาสาธารณภัย  88.50% 
 4. ด้านสาธารณสุข   88.95% 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  อบต.รอบเวียง  ได้  8  คะแนน ผลก็ออกมาถือว่าเป็นท่ี
น่าพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน   

7.2 รำยงำนกำรรับเงินรำงวัลกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีกำร
บริหำร จัดกำรที่ดี  ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง      

นำยไพศำล  พุทธิมำ   ตามท่ี อบต.รอบเวียง  ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
นำยก อบต.รอบเวียง   บริหารจัดการท่ีดี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกันนี้ อบต.รอบเวียง  ได้รับการ  

พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของ 
สถาบันการศึกษา  โดยได้รับเงินรางวัลจ านวน  308,695.65  บาท  และเงินรางวัล
ดังกล่าวทางส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ได้ด าเนินการโอนเงินรางวัลให้ทาง อบต.
ผ่านระบบ  GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากคลัง เมื่อวันท่ี  11 กันยายน 2561 เรียบร้อย
แล้ว และเงินรางวัลท่ีได้รับต้องน าไปใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ    
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ก าหนดไว้  ซึ่ งทาง          
อบต.รอบเวียง  ได้หารือกันแล้วว่าจะน าเงินรางวัลดังกล่าว  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุข          
แก่ประชาชน  โดยจะปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเชียงราย  และขยายเขตไฟฟ้า(ไฟกิ่ง)    
บ้านหนองด่าน-หัวฝาย 

14/นำยวันชนะ...   
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นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  แจ้งโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
รองนำยก อบต.รอบเวียง  ท่ีก าลังจะหมดลงในไม่ช้านี้  ขณะนี้ก็ได้ด าเนินการครบถ้วนแล้วตามข้อบัญญัติ    

รวมถึงโครงการในงบประมาณเหลือจ่าย  และเงินรางวัลจากการคัดเลือกการบริหาร 
จัดการท่ีดี  แล้วน าไปใช้ในชุมชนด้านไฟฟ้า(ไฟกิ่ง) และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวหาด
เชียงรายตามวัตถุประสงค์  และขอแจ้งโครงการนอกงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน
จากส่วนอื่น ๆ  ดังนี้ 
 -โครงการเยี่ยมผู้พิการ 
 -โครงการสร้างรอยยิ้มผู้พิการ(ใช้งบประมาณของศูนย์) 
 -โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผู้น าสตรียุค 4.0 (ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้บรรยายหรือวิทยากรได้ 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   กล่าวขอบคุณในความร่วมมือในการท างานและด าเนินงานเป็นอย่างดีในปีงบประมาณ 
ผอ.กองช่ำง    พ.ศ. 2561  

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  กล่าวสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมามีผลงานท่ีดีและจะ
ปลัด อบต.รอบเวียง   ให้พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาในการท างานท่ีดีขึ้นไปอีก  ให้มีความต้ังใจในการท างาน 
     ให้ดีมากขึ้นต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ในการจัดท าโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  ขณะนี้มีโครงการของคณะอนุกรรมการ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ประธานสภา ฯ ให้แจ้งขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ 

อบรม  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  2561  ระหว่างวันท่ี  9 – 11  พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2561  ณ  โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย  ค่าลงทะเบียนในการ
อบรมท่านละ  3,900  บาท  หากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดสนใจ  ก็ให้แจ้ง
ความประสงค์ได้ท่ีเลขานุการสภา อบต.รอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  แจ้งงานมุทิตาจิตพ่อก านันสมเกียรติ  เจริญพล  ในวันพฤหัสบดท่ี  25  ตุลาคม  
นำยก อบต.รอบเวียง   พ.ศ. 2561  เวลา  18.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงแรมคงการ์เด้น 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดมีข้อสอบถาม
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  อีกหรือไม่  

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมสอบถาม  หรือมีข้อราชการ
แจ้ง  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑6.๐๐ 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         ประคอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


