
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่1  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  5  เดือน  มนีำคม  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต 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  สมศักดิ์  
๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักดิ์  อารีย์  
๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ที่  ๑ เอกภพ  รัศมี  
๕ นายอนิถา  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  17  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 นายบุญทา  วงค์ใจ ประธานผู้สูงอายุต าบลรอบเวียง บุญทา  วงค์ใจ  
6 นายดวง  วังใจ ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 5 ดวง  วังใจ  
7 นายบุญยืน  วงค์ปั๋น ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2 บุญยืน  วงค์ปั๋น  
8 นายสมเพชร  ใจจินา รองประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2 สมเพชร  ใจจินา  
9 นายแทน  วรรณนิล ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 3 แทน  วรรณนิล  

10 นายบุญเลื่อน  ใจจินา กรรมการผู้สูงอายุ หมู่ 2 บุญเลื่อน  ใจจินา  
11 นายสามนวล  ใจจินา กรรมการผู้สูงอายุ หมู่ 2 สามนวล  ใจจินา  
12 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษาฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
13 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
14 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
15 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
16 นางสาววันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองช่าง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
17 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
2/ระเบียบวำระที่  ๑...    



-2- 

ระเบียบวำระท่ี ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มชมรมปั่นจักรยาน  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง              

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.รอบเวียง  สมัยสำมัญ  สมัยที่   1      
ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ.  2561  วันจันทร์ที่  5  กุมภำพันธ์  2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ ง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ที่ผ่านมา  ซึ่งทางเลขานุการสภา ฯ  ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา   

อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการแก้ไขหรือมีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถยกมือ  
สอบถามได ้ 
- ไม่มีสมาชิกสภาฯ อบต.รอบเวียงท่านใด  ต้องการแก้ไขหรือมีข้อสงสัย  ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2561  เมื่อวันจันทร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2561  โดยการ
ยกมือ  
- ทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี ๓     กระทู้ถำม 
นำยประครอง  พูลเจริญ   แจ้งกระทู้ถาม  ส.อบต.กรรณิการ์  แก่นพล  สอบถามโครงการช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ของผู้พิการตามที่ได้ผ่านการการประชาคมระดับต าบล ฯ ของนางศรีวรรณ  ค าวัง     
     หมู่ที่  2  จะมีการด าเนินการต่อหรือไม่ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้ง  ในตอนนี้อยู่ในช่วงรองบประมาณในการด าเนินการอีก 1 – 2 เดือน  เนื่องจาก
นำยก อบต.รอบเวียง   เป็นงบประมาณจากส่วนอื่นไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติ 

นำยประครอง  พูลเจริญ   กล่าว ในการท าโครงการเป็นการใช้งบประมาณจากพัฒนาสังคม  เงินนอกจาก
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  งบประมาณต้องรอการประสานงานอีกรอบ  

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่ 1 เรื่องพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำกดินสะสม  จ ำนวน  10  โครงกำร  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งคณะผู้บริหารได้เสนอการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ให้นายก อบต.รอบเวียง  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าเสนอได้           

นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าว ตามที่ได้รับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
นำยก อบต.รอบเวียง   เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2560 
ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรงการคลัง  กรณีขอยกเว้นการด าเนินการ
ด้านการพัสดุที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ถูกต้องและ
เหมาะสม  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน  และ 
 
 

3/เบิกจ่ำยเงิน... 
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เบิกจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา  4  เดือน  นับแต่ ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง  ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบวงเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่
รวมเงินส ารองต่าง ๆ  โดยให้ 
 1. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยค านวณจากฐานเงินเดือน  ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่นประมาณหกเดือน 
 2. ส ารองรายจ่ายที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน  เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      
เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์  ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอหรือได้รับการจัดสรร
ล่าช้าประมาณสามเดือน 
 3. ส ารองกรณีสาธารณภัยโดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการ (1) และ (2) 
 ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าเงินสะสม
ไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการจะต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  ด้านการบริการชุมชน  กิจการ
เพ่ิมพูนรายได้  หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือ
การเกษตร  ด้านการพัฒนาตลาดท้องถิ่น  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษา ฯลฯ  อนึ่ง  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็น
ส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้มีการท างบประมาณตามกรอบ
การพิจารณาจ่ายเงินสะสม  ดังนี้ 
 ยอดเงิน  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  2561   
  ยอดเงินสะสม                    จ านวน  34,492,218.94  บาท 
หักสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน  –  บาท 
 ส ารอง 
1. ด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร (6 เดือน)   จ านวน  3,164,073.90  บาท 
2. เบี้ยผู้สูงอายุ             (3 เดือน)   จ านวน     870,600.00  บาท 
3. เบี้ยความพิการ         (3 เดือน)   จ านวน     163,200.00  บาท 
4. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์          (3 เดือน)  จ านวน       30,000.00  บาท 
 คงเหลือ            จ านวน  30,264,346.04  บาท 
หักกรณีสาธารณภัย 10% ของยอดเงินสะสม 
คงเหลือหลังหักรายการข้างต้นทั้งหมด  จ านวน  3,026,434.60  บาท 
 คงเหลือเงินสะสม          จ านวน  27,237,911.44  บาท 
ในการจัดท าโครงการต้องมีความจ าเป็นต่อหมู่บ้านและชุมชน  และได้ผ่านการ
ประชาคมและต้องอยู่ในแผนพัฒนางบประมาณประจ าปีแล้วน าเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  และขออนุญาตประธานสภา อบต.รอบเวียง
ได้ให้รองนายก อบต.รอบเวียง  เป็นผู้น าเสนอโครงการ 
 

4/นำยประครอง...   
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นำยประครอง  พูลเจริญ  อนุญาตให้รองนายก อบต.รอบเวียง  ได้น าเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  แจ้งเรื่องพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดสะสม  จ านวน  10  โครงการ 
รองนำยก อบต.รอบเวียง  ๑. โครงกำรก่อสร้ำงศำลำพักคอยฌำปนกิจ  บ้ ำนหนองด่ำน  ห มู่ที่   1               

ต ำบลรอบเวียง จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  472,๐๐๐ บำท  (สี่แสนเจ็ดหม่ืนสองพัน   
บำทถ้วน) 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาพักคอยฌาปนกิจ         
บ้าน หนองด่าน หมู่ที่  ๑  ต าบลรอบเวียง  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ความยาว 
20.00 เมตร  สูง  3.00 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ 
อบต.รอบเวียงก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนองด่าน  หมู่ที่  ๑  ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย (พิกัด N 19.902446 E 99.784508 )  (ปรากฏ  
ในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(๐๐๒๔๑)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   
ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แบบ ผ ๐๑)  หน้า 10  
ล าดับที่ 1 ) 

     ๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  หมู่ที่  1 บ้ำนหนองด่ำน จ ำนวนเงินทั้งสิ้น    
     933,๐๐๐ บำท  (เก้ำแสนสำมหม่ืนสำมพันบำทถ้วน) 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ ๑  
บ้านหนอง ด่าน  ความกว้าง  4.00 เมตร ความยาว 395.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,580.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก   
ข้างละ 0.30 เมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.รอบเวียง
ก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหนองด่าน (หัวฝาย)  ซอย 6 หมู่ที่  ๑ ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้น โรงอบขนมปัง บ้านเลขที่ 237  (พิกัด N 
19.885119 E 99.794518)  จุดสิ้นสุด  ทางเข้าหมู่บ้ านเจมชญา (พิกัด N 
19.888605 E 99.793639) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แบบ ผ ๐๑)  หน้า  ๒  ล าดับที่ 2 ) 

๓. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ  ซอย 16   
หมู่ที่  2  บ้ำนป่ำยำงมน   จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  430,000 บำท  (สี่แสนสำมหม่ืน
บำทถ้วน) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย 16  บ้านป่ายางมน  หมู่ที่   ๒  ต าบลรอบเวียง      
ความกว้าง 4.00 เมตร  ความยาว 180.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  (รายละเอียด     
ตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.รอบเวียงก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง      
บ้านป่ายางมน   
 

5/บ้ำนนำยปิง...   
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หมู่ที่  ๒  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้นบ้านนายปิง     
สะหัสสะ เลขที่ 268  (พิกัด N 19.915402 E 99.883337) จุดสิ้นสุด  บ้านหงส์
มังกร เลขที่  222  (พิกัด N 19.915517 E 99.882148)  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน (๐๐๒๔๑)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แบบ ผ ๐๑)  หน้า  ๑  ล าดับที่ ๑ ) 

๔.  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  บ้ำนป่ำยำงมน   
หมู่ที่  ๒  ต ำบลรอบเวียง จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,292,000 บำท ( หนึ่งล้ำนสอง
แสนเก้ำหม่ืนสองพันบำทถ้วน ) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก        
บ้านป่ายางมน หมู่ที่  ๒  ต าบลรอบเวียง  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน  318.00 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.10 x 
1.30 เมตร จ านวน  42  บ่อ  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ 
อบต.รอบเวียงก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่ายางมน  หมู่ที่  ๒  ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้น  ซอย  8 บ้านนางแสงบุญ  ศิริค าปา    
(พิกัด N 19.913719 E 99.885224) จุดสิ้นสุด ซอย 11 บ้านนายถวิล จ๊ะสิงห์  
(พิกัด N 19.915822 E 99.884789) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔2)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่      
๑ (แบบ ผ ๐๑)  หน้า  ๑1  ล าดับที่ 2 ) 

๕. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนป่ำยำงมน  หมู่ที่  2          
ต ำบลรอบเวียง  จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  154,000  บำท  (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนสี่พันบำท
ถ้วน) 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้ านป่ ายางมน  หมู่ ที่   ๒   ต าบลรอบ เวียง  ขนาดปากกว้าง 0 .30 เมตร              
ลึก  0.30 เมตร  ระยะทาง  84.00 เมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและ    
แบบแปลนของ อบต.รอบเวียงก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่ายางมน  หมู่ที่  ๒  
ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้น  บ้าน ร.ต.ท.กิติศักดิ์      
เทพนันท์   (พิกัด  N 19.916259 E 99.886397 จุดสิ้ นสุด  เชื่ อมต่อบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์  (พิกัด N 19.916334         
E 99.887220) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน 
(๐๐๒๔2)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แบบ ผ ๐๑)  หน้า  ๑2  
ล าดับที่ 3 ) 
 
 
 
 

6/๖. โครงกำรวำงท่อ... 
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   ๖. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก    
     บ้ำนป่ำบง หมู่ที่ 3 ต ำบลรอบเวียง   จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  2,799,000  บำท  
     (สองล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน) 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน ๒  ช่วง  พร้อมบ่อพัก บ้านป่าบง หมู่ที่   ๓  ต าบลรอบเวียง  ช่วงที่  1  
จุดเริ่มต้น บ้านนายประเสริฐ  สะสม  (พิกัด N 19.918611 E 99.891726)  
จุดสิ้นสุดบ้านนายธวัช  เรือนแก้ว  (พิกัด N 19.916190  E 99.892089 )     
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน  249.00 
ท่อน  พร้อมบ่อพักขนาด 1.10 x 1.30 เมตร  จ านวน   35  บ่อ  ช่วงที่   2   
จุด เริ่ มต้นบ้ านนางเจ็ มจิ รา คารร์   (พิกัด  N 19.916431 E 99.890160 ) 
จุดสิ้นสุด  ล าน้ าลาว (พิกัด N 19.914881 E 99.892521 ) วางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80  เมตร  จ านวน  389.00 ท่อน  พร้อมบ่อพัก
ขนาด     1.10 x 1.30  เมตร  จ านวน 51 บ่อ  (รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนของ อบต.รอบเวียงก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าบง  หมู่ที่  3  ต าบล
รอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(๐๐๒๔๐)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แบบ ผ ๐๕)  หน้า  9  ล าดับที่ 2 ) 

๗.  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กหำดเชียงรำย  หมู่ที่ ๔  
ต ำบลรอบเวียง  จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  954,000  บำท  (เก้ำแสนห้ำหม่ืนสี่พันบำท
ถ้วน) 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  ๔  บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวหาดเชียงราย ต าบลรอบเวียง  ขนาดปากรางกว้าง  
0.30  เมตร   ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง  385  เมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนของ อบต.รอบเวียงก าหนด) สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
หาดเชียงราย  หมู่ที่  ๔  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้น 
สหกรณ์ร้านค้าชุมชน (พิกัด N 19.916813 E 99.793969 ) จุดสิ้นสุด ร้านนาย
ธวัช ศรีโชติ   (พิกัด   N 19.916613 E 99.790981 ) (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (๐๐31๑)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (แบบ ผ ๐1)  หน้า  13  
ล าดับที่ 4 ) 
 
 
 
 
 
 
 

7/๘.  โครงกำรปรับปรุง… 
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๘.  โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรศูนย์ประสำนงำนแหล่งท่องเที่ยวหำดเชียงรำย          
หมู่ที่ 4 ต ำบลรอบเวียง  จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  650,000  บำท  (หกแสนห้ำหม่ืน
บำทถ้วน)  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงาน 
แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย หมู่ที่   ๔  ต าบลรอบเวียง พร้อมต่อเติมอาคาร      
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  6.00 เมตร  เมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนของ อบต.รอบเวียงก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง  อาคารศูนย์ประสานงาน
แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย  หมู่ที่   ๔  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย (พิกัด N 19.916213 E 99.791999) (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (๐๐31๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา       
(๐๐31๑)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
๑ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (แบบ ผ ๐1)  หน้า  14  
ล าดับที่ 5 ) 

๙.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่  ๕  (หมู่บ้ำนทรัพย์ธำนี)  จ ำนวนเงินทั้งสิ้น   
1,598,000 บำท  (หนึ่งล้ำนห้ำแสนเก้ำหม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๕ (หมู่บ้าน 
ทรัพย์ธานี) บ้านป่ายางมนใหม่   ความกว้าง 4.00 เมตร  ความยาว  670.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแปบแปลนของ อบต.รอบเวียงก าหนด) 
สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่  ๕ (หมู่บ้านทรัพย์ธานี) ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้น  บ้านนายธนชาติ  ไชยมงคล (พิกัด          
N19.918514 E99.882100) จุดสิ้นสุด นายวินัย นันฝั้น (พิกัด N19.918969 
E 99.882203) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
(แบบ ผ ๐๕)  หน้า  ๘  ล าดับที่ ๑ )    

   ๑๐. โครงกำรปูพื้นสนำมเด็กเล่นโดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยำงพำรำ                  
     ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำยำงมน จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  186,000 บำท   
     (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหกพันบำทถ้วน )   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปูพ้ืนสนามเด็กเล่นโดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสม 
ของยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  หมู่  ๕  ต าบลรอบเวียง  ความกว้าง 
6.50 เมตร  ขนาดความยาว 8.50 เมตร  มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 55.25 ตารางเมตร  
โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแปบแปลน  
ของ อบต.รอบเวียงก าหนด)  สถานที่ก่อสร้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน    
หมู่ที่  ๕  ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  (พิกัด N 19.913253                
E 99.881779)  
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(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒1๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
(๐๐๒1๑)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง    
ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (แบบ ผ ๐1)  หน้า  15      
ล าดับที่ 6 )   
รวมเงินทั้งหมด 9,468,๐๐๐ บำท (เก้ำล้ำนสี่แสนหกหม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 
จึงน าเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้ง  ตามที่ท่านรองนายก อบต.รอบเวียง  ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  ได้น าเรียนต่อสภา 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  อบต.รอบเวียง  ไปแล้ว  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  มีข้อสงสัยหรือม ี
    ข้อเสนอแนะก็เชิญได ้

นำยประเสริฐ  สะสม   สอบถามระยะทางช่วงที่ 1  รวมระยะถึงคลองส่งน้ าถึงล าเหมืองเสียหรือไม่เพราะไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3    อยู่ในพิกัดการใช้งบประมาณ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ในการใช้งบประมาณเงินสะสมจะใช้ในช่วงที่มีพิกัดอยู่เท่านั้น  ส่วนนอกเหนือจากนั้น
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ขอใช้ในงบประมาณปกติ  

นำยศุภชัย  อุปนันท์   แจ้งในช่วงที่ ส.อบตงประเสริฐ  สะสม  ได้สอบถามขอเป็นการด าเนินการในการ    
ผอ.กองช่ำง    ลอดลางไปก่อน  เพราะในการท างานค่อนข้างล าบากขอใช้งบประมาณตามที่ได้   
     เสนอก่อน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามยังมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  หรือไม่  

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามอีก   
ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงขอมติให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการในการจ่าย  
เงินสะสม 

    ๑. โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยฌาปนกิจ  บ้านหนองด่าน  หมู่ที่   1               
ต าบลรอบเวียง จ านวนเงินทั้งสิ้น  472,๐๐๐ บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านหนองด่าน       
(หัวฝาย)  หมู่ที่ 1 ต าบลรอบเวียง  จ านวนเงินทั้งสิ้น  933,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสาม
หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

   ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า       
ซอย  16 บ้านป่ายางมน  หมู่ที่  ๒ ต าบลรอบเวียง  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
430,000 บาท  (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 
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  ๔.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก   
บ้านป่ายางมน  หมู่ที่  ๒  ต าบลรอบเวียง จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,292,000 บาท        
( หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

  ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านป่ายางมน   
หมู่ที่  2  ต าบลรอบเวียง  จ านวนเงินทั้งสิ้น  154,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่น    
สี่พันบาทถ้วน) 

  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

๖. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ช่วง พร้อม    
บ่อ พัก   บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ต าบลรอบเวียง   จ านวนเงินทั้งสิ้น  2,799,000  บาท  

     (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

  ๗.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหาดเชียงราย  หมู่ที่ ๔  
ต าบลรอบเวียง  จ านวนเงินทั้งสิ้น  954,000  บาท  (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

  ๘.  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาด
เชียงราย  หมู่ที่ 4 ต าบลรอบเวียง  จ านวนเงินทั้งสิ้น  650,000  บาท  (หกแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)  

  ขอมตโิดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

  ๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่  ๕        
ต าบลรอบเวียง  (หมู่บ้านทรัพย์ธานี)  จ านวนเงินทั้ งสิ้น  1,598,000 บาท       
(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

  ๑๐. โครงการปูพ้ืนสนามเด็กเล่นโดยมีส่วนผสมของยางพาราศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก  บ้านป่ายางมน  หมู่ที่  ๕  ต าบลรอบเวียง  จ านวนเงินทั้งสิ้น   
186,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน )   

  ขอมติโดยการยกมือ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว ในการอนุมัติรวมทั้งหมด  9,468,000  บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่น       
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  แปดพันบาทถ้วน)  ก็ได้ผ่านสภา อบต.รอบเวียง  เป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ทาง 

คณะกรรมการ ผู้บริหารได้น างบประมาณลงในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
อย่างสูงสุดต่อไป 

ญัตติที่  2  เรื่องพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง   
เพื่อเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
รอบเวียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -แจ้งต่อสภา อบต.รอบเวียง  ให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้เป็น
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   
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ที่ได้หมดวาระลง  เดิมมีท่าน ส.อบต.ประเสริฐ  สะสม  หมู่ที่  3  ส.อบต.อินถา      
พรมยศ  หมู่ที่  2  และ ส.อบต.บัวถา  ชุมภูรัตน์  หมู่ที่ 5 
-ให้มีผู้เสนอ  1  ท่าน  และมีผู้รับรอง  2  ท่าน 

นำยเอกภพ  รัศมี   เสนอท่านกรรณิการ์  แก่นพล  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ส.อบต.หมู่ที่ 1     ผู้รับรองคนที่ 1  ท่านดุษฎี  วงสถาวร   ส.อบต.หมู่ที่ 4 
     ผู้รับรองคนที่ 2  ท่านบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  คัดค้านหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  คัดค้าน  จึงขอมติรับรองท่านกรรณิการ์   

แก่นพล  มีมติรับรองเต็มสภา อบต.รอบเวียง 

นำยเอกภพ  รัศมี   เสนอท่านประครอง  พูลเจริญ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่ 1     ผู้รับรองคนที่ 1  ท่านกรรณิการ์  แก่นพล  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
     ผู้รับรองคนที่ 2  ท่านอินถา  พรมยศ  ส.อบต.หมู่ที่ 2 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  คัดค้านหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  คัดค้าน  จึงขอมติรับรองท่านประครอง     

พูลเจริญ  มีมติรับรองเต็มสภา อบต.รอบเวียง 

อินถำ  พรมยศ    เสนอท่านสมบูรณ์  สมศักดิ์  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 1     ผู้รับรองคนที่ 1  ท่านบุญส่ง  วงค์ค ายอด  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
     ผู้รับรองคนที่ 2  ท่านเอิกภพ  รัศมี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  คัดค้านหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  คัดค้าน  จึงขอมติรับรองท่านสมบูรณ์  

สมศักดิ์  มีมติรับรองเต็มสภา อบต.รอบเวียง 
-กล่าวในตอนนี้สภา  อบต.รอบเวียง  ก็ได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คือ 

     1. ท่านกรรณิการ์  แก่นพล  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
     2. ท่านประครอง  พูลเจริญ  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
     3. ท่านสมบูรณ์  สมศักดิ์  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
    ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการฯ ของฝ่ายสภา อบต.รอบเวียง 

ญัตติที่  3  เรื่องพิจำรณำอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2561  หมวดค่ำครุภัณฑ์ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้คณะผู้บริหารได้น าเสนอการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  พ.ศ.  2561  หมวดค่าครุภัณฑ์  

นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าว ขออนุญาตประธานสภา อบต.รอบเวียง ได้ให้รองนายก อบต.รอบเวียง      
นำยก อบต.รอบเวียง   ท่านวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  ได้น าเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว อนุญาตให้รองนายก อบต.รอบเวียง  ท่านวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  ได้น าเสนอ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ต่อสภา อบต.รอบเวียง   

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  กล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนรอง
นำยก อบต.รอบเวียง   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2551  จนถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 ข้อ 27  

การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินละสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

รำยละเอียดกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 
รำยกำรที่ 1 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักงำนปลัด)  

แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑก์ารเกษตร 
รายการ  เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จ านวน 4 เครื่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จ านวน 4 เครื่อง 
(ตามราคาท้องตลาด) รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

1. เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 2 ระบบ (ใช้แบตเตอรี่ และมือโยก) 
พร้อมอุปกรณ ์

    2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  20 ลิตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่  20 
ล าดับที่ 1 ) 

     งบประมำณขอโอนเพิ่ม   8,000.-  บำท  (แปดพันบำทถ้วน) 

โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป    
งาน  บริหารทั่วไป 

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  8,000.-  บำท (เงินรายได้) 
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-12- 

รำยกำรที่ 2 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักงำนปลัด)  
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว (ตามราคาท้องตลาด)
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

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

2. มีลิ้นชัก ซ้าย-ขวา อย่างน้อย 2 ลิ้นชัก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่  20 
ล าดับที่ 2 ) 

     งบประมำณขอโอนเพิ่ม   10,000.-  บำท  (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 

โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป    
งาน  บริหารทั่วไป 

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  10,000.-  บำท (เงินรายได้) 

รำยกำรที่ 3 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักงำนปลัด)  
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ เก้ า อ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว(ตามราคา
ท้องตลาด)รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

1. เก้าอ้ีท างาน ชนิดพนักพิงต่ า  
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม   
3. โครงขา 5 แฉก ท าด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อนหมุนได้

รอบตัว 
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4. ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ าได้ 
5. มีที่ท้าวแขน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่ 20 
ล าดับที่ 3 ) 

     งบประมำณขอโอนเพิ่ม  6,000.-  บำท  (หกพันบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป    
งาน  บริหารทั่วไป 

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  6,000.-  บำท (เงินรายได้) 

รำยกำรที่ 4 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักงำนปลัด)  
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 

พิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง (จัดซื้ อตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 
2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาท(ีipm)  

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

- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ 
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และCustom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่ 21 
ล าดับที่ 4 ) 

     งบประมำณขอโอนเพิ่ม  4,300.-  บำท  (สี่พันสำมร้อยบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป    
งาน  บริหารทั่วไป 

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  4,300.-  บำท (เงินรายได้) 

รำยกำรที่ 5 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (กองช่ำง)  
แผนงาน   เคหะและชุมชน 

    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ เก้ า อ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว(ตามราคา 
ท้องตลาด)รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

    1. เก้าอ้ีท างาน ชนิดพนักพิงต่ า  
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม   
3. โครงขา 5 แฉก ท าด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อนหมุนได้ 

รอบตัว 
    4. ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ าได้ 
    5. มีที่ท้าวแขน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่  21 
ล าดับที่ 5 ) 

      งบประมำณขอโอนเพิ่ม  3,000.-  บำท  (สำมพันบำทถ้วน) 

โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัด  

    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป    
งาน  บริหารทั่วไป 

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
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     รำยกำรที่ 6 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (กองช่ำง)  
แผนงาน   เคหะและชุมชน 

    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์ส ารวจ 
รายการ  เครื่องมือวัดเวอร์เนีย แบบดิจิตอล  จ านวน 1 เครื่อง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดเวอร์เนีย แบบดิจิตอล  จ านวน 1  
เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด) รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

    1. เครื่องมือวัดเวอร์เนีย แบบดิจิตอล ขนาด 8 นิ้ว 
    2. มีปุ่มศูนย์อ านาจ เปิด/ปิด ,นิ้ว/มิลลิเมตร 
    3. ใช้แบตเตอรี่ 
    4. มีโครงสร้างสะแตนเลสที่แข็ง 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่  21 
ล าดับที่ 6 ) 

      งบประมำณขอโอนเพิ่ม  3,500.-  บำท  (สำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
   ส ำนักงำนปลัด  

     แผนงาน   บริหารงานทั่วไป    
งาน  บริหารทั่วไป 

    หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 

งบประมำณโอนลดครั้งนี้  3,500.- บำท (เงินรายได้) 
    โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่ทั้งหมด     จ ำนวน   6  รำยกำร  

โอนลด     จ ำนวน   1  รำยกำร 
 เป็นงบประมำณทั้งสิ้น     34,800.-  บำท  (สำมหม่ืนสี่พันแปดร้อยบำทถ้วน) 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -ในการพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ       
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  พ.ศ.  2561  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ    
     คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    -สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้สอบถามก็ขอมติในการอนุมัติต่อไป 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  สอบถาม  ประธานสภา อบต.รอบเวียง      
จึงขอมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่ทั้งหมด  
จ านวน  6  รายการ  และโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  
34,800  บาท  (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยการยกมือ 
-ในที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 
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ญัตติที่  4  เรื่องแจ้งกำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  2564) และขอให้ปิดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งระเบียบวารที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  หรือผู้เข้าร่วมประชุมมี
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ข้อราชการหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดก็สามารถสอบถามได้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ที่ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตาม
นำยก  อบต.รอบเวียง   โครงการที่ได้เสนอ  ต่อไปก็จะให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้ด าเนินงานลงในพ้ืนที่      
     เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
    -แจ้งในวันที่  9  มีนาคม  2561 มีโครงการอบรมผู้สูงอายุโครงการอยู่ดีกินดี 
    -แจ้งวันที่  13  มีนาคม  2561  มีโครงการเรื่องการคัดแยกขยะ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถามเรื่องรถตัดหญ้า  ในตอนนี้มีความไม่พร้อมในการใช้งานควรท าอย่างไร 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   ขอรับเรื่องไว้และจะให้ทางกองช่างเข้าไปดู 
นำยก  อบต.รอบเวียง 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถามการระยะทางการขุดลอกล าเหมืองมีการขุดถึงต าแหน่งไหน 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   มีการขุดประมาณองค์พระย้อนขึ้นไปมีระยะทางไม่มากนัก  ไม่มีการขุดลอดหน้าหาด 
ผอ.กองช่ำง 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ปลัด อบต.รอบเวียง   ของ  อปท.  โดยมีคณะนายก  อปท. (ประธานคณะกรรมการ) , เกษตรอ าเภอ ,   

ผู้แทนประชาคม , ปลัด อบต. , ผอ. 2 กอง , ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าน  ให้มีหน้าที่ดูแล  
ด้านสาธารณภัยในพ้ืนที่  โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน , ส.อบต. 2 ท่าน  ได้รับรองเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามความช่วยเหลือ  ภายใน  15  วัน  ตอนนี้อาจเป็น
การจ่ายเงินทดแทน  อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายและปิดประกาศให้ทราบว่ามีการ
ช่วยเหลือแล้ว (งานสาธารณภัย  คุณภาชีวิตและโรคระบาด) 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก แจ้งเพ่ิมเติม  ตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชน  ตามระเบียบใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้
หัวหน้ำส ำนักปลัด   ฝากค าร้องไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหากเกิดเหตุให้มีการประกาศเหตุสาธารณภัย  โดยให้มี 
     การประสานงาน  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  พร้อม  ส.อบต. 2 ท่าน  ทีเดียว 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   แจ้งโครงการบ้านหนองด่าน  ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการด้านพัสดุ  และอีก  
ผอ.กองช่ำง    หลาย ๆ  โครงการก็คงทยอยด าเนินการ 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดมีข้อ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ราชการหรือมีข้อเสนออ่ืน ๆ หรือไม่ 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม  มีข้อเสนออีก   
ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงปิดประชุม 

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


