
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่2  ครั้งที่  2  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 
วันพุธที่   ๒8  เดือน  กนัยำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    คน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชือ่ 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  11  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
๒ นายส าราญ  ราชกุลนา รองนายก  อบต.รอบเวียง ส าราญ  ราชกุลนา  
๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
๔ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ เลขานุการคณะผู้บริหาร ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  บต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
๖ นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
๘ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
๙ นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

10 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
11 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 
 

2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งห้วงเวลาการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ  ที่ขอไว้  15  วัน ขอให้สมาชิกสภา ฯ   
ประธำนสภำ อบต.    อบต.รอบเวียง  ได้อยู่ในพื้นท่ีก่อน   

- แจ้งให้คณะผู้บริหารเสนอเรื่องในการพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. 2559  เพ่ือด าเนินการในโครงการที่จ าเป็น 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา ฯ  อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธำนสภำ อบต.  ตามที่ได้แนบไปกับวาระการประชุม  หากต้องการแก้ไขหรือสอบถามก็ขอให้ยกมือขอ 

สอบถามได้  แก้ไขได ้
- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถาม  ประธานสภา ฯ  อบต.รอบเวียง
จึงขอมติ ในการรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  2 3 กันยายน 2559          
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  โดยการยกมือ 
-  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้การประชุมสมัยวิสามัญ   การแต่งกายตามระเบียบข้อ  117  ให้ เป็น 
ประธำนสภำ ฯ อบต.   อ านาจของ  เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม มีสมาชิกสภา ฯ บางท่านได้สอบถาม 

ระเบียบวำระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำ อบต.    -รับกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร
ประธำนสภำ ฯ อบต.     ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2542  

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณ รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
-ในการเสนอของคณะผู้บริหารในการโอนลด  เพ่ือตั้งรายการใหม่ก่อนมีการให้ความ
อนุมัติโครงการก็ขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ได้รับ 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ   กล่าวเรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ทุกท่าน  กระผมใน 
รองนำยก อบต.   ฐานะคณะผู้บริหารขออนุญาตเสนอญัตติการโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่และโอนลด 

งบประมาณแทนท่านนายก ยง ต่อสภา ฯ อบต.รอบเวียง 
      **ญัตติที่  1  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง)  

      แผนงาน   เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าถนน  
      หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

        ประเภท   ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 

 

3/รำยกำร… 
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รายการ   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 3 ช่วง ขนาดกว้าง 3.00-
6.00 เมตร ระยะทางรวม 62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 273.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.   
รอบเวียงก าหนด สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัดที่  N.19.914716 
E.099.877913 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ N.19.914774 E.099.877407 
บริเวณภายในที่ท าการ อบต.รอบเวียง บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่  5 ต.รอบเวียง       
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน 
ไฟฟ้าถนน  (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 2 ) 

         งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   153,000  บำท (เงินรำยได้) 
       โดยโอนลดจำก 
       1. ส ำนักงำนปลัด 

      แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
     งาน  บริหารทั่วไป  
     หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ  
รายจ่าย หมวดอ่ืนๆ  

      รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       งบประมำณโอนลด  100,000  บำท(เงินรำยได้)  

   2. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
     แผนงาน   การศึกษา 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     หมวด      ค่าตอบแทน (งบด าเนินงาน) 

       ประเภท   ค่าเช่าบ้าน  
      งบประมำณโอนลด  23,000  บำท(เงินรำยได้)  

   3. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
      แผนงาน   การศึกษา 
     งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
     หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ  
รายจ่าย หมวดอ่ืนๆ  

       รายการ  โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด 
      งบประมำณโอนลด  30,000 บำท(เงินรำยได้)  
 
 
 
 

4/มติที่ประชุม… 
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**ญัตติที่ 2  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง)  
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน  ไฟฟ้าถนน  
     หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

       ประเภท   ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายการ   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านนายมิ่งขวัญ   

หมื่นสันธิ  บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านนายมิ่งขวัญ หมื่นสันธิ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.รอบเวียงก าหนด 
สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายมิ่ง
ขวัญ หมื่นสันธิ sta 0+000 พิกัดที่ N.19.916967 E.099.879737 จุดสิ้นสุด
โครงการบริ เวณ ล าเหมืองสาธารณะ sta 0+090 พิกัดที่  N.19 .917064  
E.099.878905  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่  5 ต .รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย           
จ.เชียงราย  

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน 
ไฟฟ้าถนน  (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 ) 

        งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   210,000  บำท (เงินรำยได้) 
        โดยโอนลดจำก 
      1. ส ำนักงำนปลัด 

     แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (งบบุคลากร) 

      ประเภท   เงินเดือนพนักงาน  
     งบประมำณโอนลด  200,000 บำท(เงินรำยได้)  
    2. ส ำนักงำนปลัด 

    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

      ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    งบประมำณโอนลด     10,000   บำท(เงินรำยได้)  
 
 
 
 
 

5/**ญัตติที่  3   
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      **ญัตติที่  3  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง)  
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน  ไฟฟ้าถนน  
     หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

       ประเภท   ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
  รายการ   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักบ้านหัวฝาย เชื่อม
คลองชลประทาน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายหลักบ้านหัวฝาย เชื่อมคลองชลประทาน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 
1 ขนาดกว้าง    4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ  
0.30 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.
รอบเวียงก าหนด สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนน คสล.เดิม 
บ ริ เวณ ห น้ าบ้ านน างจั นท รา รั งษี  sta 0+000 พิ กั ดที่  N.1 9 .8 8 9 5 6 7 
E.099.791180 จุดสิ้นสุดโครงการถึงถนนคลองชลประทาน sta 0+300 พิกัดที่ 
N.19.889832 E.099.789687 บ้านหนองด่าน (หัวฝาย) หมู่ที่ 1 ต.รอบเวียง   
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้า  ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 ) 
  งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่  690,000  บำท (เงินรำยได้) 

      โดยโอนลดจำก 
     1. ส ำนักงำนปลัด 

    แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่าย  หมวดอ่ืนๆ  

     รายการ  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
      งบประมำณโอนลด   50,000  บำท(เงินรำยได้)  

2. ส ำนักงำนปลัด 
    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่าย  หมวดอ่ืนๆ  

      รายการ  โครงการ 5 ส. 
       งบประมำณโอนลด   100,000  บำท(เงินรำยได้)  
 
 
 
 

6/3. ส ำนักงำนปลัด… 
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3. ส ำนักงำนปลัด 
    แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
    งาน  ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่าย หมวดอ่ืนๆ  

รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
ส าคัญ 

     งบประมำณโอนลด   40,000 บำท(เงินรำยได้)  

4. ส ำนักงำนปลัด 
    แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่าย หมวดอ่ืนๆ  

     รายการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดเชียงราย 
    งบประมำณโอนลด   190,000   บำท(เงินรำยได้)  

5. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
    แผนงาน   การศึกษา 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    หมวด      ค่าวัสดุ (งบด าเนินการ) 

      ประเภท   วัสดุการเกษตร 
     งบประมำณโอนลด 10,000  บำท(เงินรำยได้)  

6. กองช่ำง 
    แผนงาน   เคหะและชุมชน 
    งาน  ไฟฟ้าถนน  
    หมวด      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 

      ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     งบประมำณโอนลด     200,000   บำท(เงินรำยได้)  

7. กองช่ำง 
    แผนงาน   เคหะและชุมชน 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
    หมวด      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (งบบุคลากร) 

      ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมำณโอนลด   100,000   บำท(เงินรำยได้)  
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       **ญัตติที ่ 4  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน  ไฟฟ้าถนน  
     หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

       ประเภท   ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายการ   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 10 เชื่อมราง

ระบาย น้ า เดิม  หมู่ที่ 5  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  ซอย 10 เชื่อมรางระบายน้ าเดิม หมู่ที่ 5 แบบมีฝาปิด ขนาดปาก
รางกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 59.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
ศก. 0.40 เมตร จ านวน  11 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ 
อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่ด าเนินการ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณปากซอย 10 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5  พิกัดที่ N.19.913401 E.099.882231 จุดสิ้นสุด
โครงการเชื่อมต่อรางระบายน้ า คสล.เดิม บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านป่ายางมน พิกัด
ที่ N.19.913041  E.099.881714  บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง    
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน 
ไฟฟ้า ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 ) 

   งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   132,000  บำท (เงินรำยได้) 
      โดยโอนลดจำก 
      1. กองช่ำง 

    แผนงาน   เคหะและชุมชน 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
    หมวด      ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

      ประเภท   วัสดุก่อสร้าง  
     งบประมำณโอนลด   132,000   บำท(เงินรำยได้)  

    **ญัตติที่ 5  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
   แผนงาน   เคหะและชุมชน 
   งาน  ไฟฟ้าถนน  
   หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

     ประเภท   ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
รายการ   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  

ซอย 4  บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 4 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 แบบมีฝาปิด ขนาดปากราง
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 12.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก.       
0.40 เมตร จ านวน 4 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด สถานที่
ด าเนินการ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายวิมาน อุปนันท์ พิกัดที่N.19.916814 
E.099.888331 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อรางระบายน้ า คสล.เดิม พิกัดท่ี N.19.916852  
E.099.888432  บ้านป่าบง หมู่ที ่3 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  
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*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า  

ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 3 ) 

งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   30,000  บำท (เงินรำยได้) 
      โดยโอนลดจำก 

 1. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
    แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งาน  กีฬาและนันทนาการ 
    หมวด      ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

      ประเภท   วัสดุกีฬา  
     งบประมำณโอนลด   30,000 บำท(เงินรำยได้)  

      **ญัตติที่ 6  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
   แผนงาน   เคหะและชุมชน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

     ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 
5 ความยาวรวม 43 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.รอบเวียง
ก าหนด สถานที่ด าเนินการ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย พิกัดท่ี N.19.913369 E.099.881870  

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) บริหารทั่วไป
เกี่ ยวกับ เคหะและชุมชน  (00241) (แผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี  พ .ศ .2559-2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 5 ) 

งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   72,000  บำท (เงินรำยได้) 
     โดยโอนลดจำก 

 1. ส ำนักงำนปลัด 
    แผนงาน   สาธารณสุข 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่าย หมวด อ่ืนๆ  

     รายการ  โครงการป้องกัน แก้ไข และก าจัดโรคระบาดโรคติดต่อ 
     งบประมำณโอนลด  72,000 บำท(เงินรำยได้)  
 
 
 

9/**ญัตติที่ 7...   
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    **ญัตติที่ 7  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
   แผนงาน   เคหะและชุมชน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

     ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ   โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พ้ืนระเบียง  และซ่อมแซม

งานหลังคา ทาสีอาคาร ประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อเติมหลังคากันสาดอาคารห้องประชุม     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมงานหลังคา ทาสี
อาคาร  ประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อ เติมหลังคากันสาดอาคารห้องประชุมรายละเอียด         
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่ด าเนินการ อาคารห้อง
ประชุมพวงแสด 1  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5       
ต.รอบเวียง       อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พิกัดท่ี N.19.914907 E.099.877563  

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ  เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี  พ.ศ.2559-2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 5 ) 

งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   444,000  บำท (เงินรำยได้) 
     โดยโอนลดจำก 

 1. ส ำนักงำนปลัด 
    แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
    งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่าย หมวดอ่ืนๆ  

  รายการ  โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

      งบประมำณโอนลด  150,000 บำท(เงินรำยได้)  
 2. ส ำนักงำนปลัด 

     แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

      ประเภท   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
     งบประมำณโอนลด  100,000  บำท(เงินรำยได้)  

 3. ส ำนักงำนปลัด 
    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

      ประเภท   วัสดุการเกษตร  
    งบประมำณโอนลด  80,000  บำท(เงินรำยได้)  
 

10/4. กองกำรศึกษำ... 
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 4. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
    แผนงาน   การศึกษา 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

 หมวด      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (งบบุคลากร) 
      ประเภท   เงินประจ าต าแหน่ง  
     งบประมำณโอนลด  34,000 บำท(เงินรำยได้)  

 5. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
    แผนงาน   การศึกษา 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินการ) 

      ประเภท   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
     งบประมำณโอนลด  80,000 บำท(เงินรำยได้)  

    **ญัตติที่ 8  (เพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
   แผนงาน   การศึกษา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก

อากาศ)  ขนาด 18,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จ านวน 4 เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู(รวมค่าติดตั้ง)จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000.-บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
2) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู     

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วย ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และ

สามารถ ถอดล้างท าความสะอาดได้ 
      - ชนิดติดผนัง 
     5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย
แห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

      -ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
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  -ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ าวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) 
ผลที่ ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ดีกว่า  

     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้ม ฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา 

เครื่องปรับอากาศ) 
      -ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

***ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ การศึกษา(00211)  (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 
6 หน้าที่ 75  ล าดับที่  4 ) 

งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   84,000  บำท (เงินรำยได้) 
     โดยโอนลดจำก 

 1. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
    แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งาน  กีฬาและนันทนาการ  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

     รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง 
       สัมพันธ์ 

    งบประมำณโอนลด  74,000 บำท(เงินรำยได้)  

 2. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
    แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งาน  กีฬาและนันทนาการ  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

  รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
   แข่งขัน กีฬา 

     งบประมำณโอนลด   10,000  บำท(เงินรำยได้)  

    **ญัตติที่ 9  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
   แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งาน  กีฬาและนันทนาการ  
   หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท   ครุภัณฑ์กีฬา 
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รายการ   จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 5 ชุดเพ่ือ
จ่ายเป็น จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 5 ชุด (ตามราคาท้องตลาด) 
ประกอบด้วย  

     1. เครื่องบริหารข้อเข่า มีคุณลักษณะดังนี้ 
    - โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
     - ระบบลูกปืนมีล้อช่วยแรง ใช้สายพานทรงตัว V 
    - ฐานใช้เหล็กทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 65 เซนติเมตร 
    - ฐานแท่นยาวใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 105 เซนติเมตร 
    - ฐานเบาะใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
    - เบาะใช้ไม้หนาหุ้มด้วยฟองน้ าหนังเทียม 
    - ปรับน้ าหนักเบาด้วยล้อช่วยแรง แบบสมดุล 
    - วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม. 

     2. เครื่องบริหารข้อสะโพก มีคุณลักษณะดังนี้ 
    - โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 

- เสาแท่นใช้เหล็กท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 107 เซนติเมตร 
- ฐานมือจับใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 98 เซนติเมตร 
- ฐานแท่นเครื่องใช้เหล็กท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 65 เซนติเมตร 
- แท่นทรงยาวใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 90 เซนติเมตร 
- จานแป้นหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร 
- ระบบลูกปืนรับน้ าหนักเม็ดกลม 
- วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม. 

     3. เครื่องออกก าลังกายข้อเข่า มีคุณลักษณะดังนี้ 
- โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- ฐานล่างใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า  2 

 นิ้วx 104  เซนติเมตร 
   - ใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ าหนัก ใช้ระบบสายพานร่อง 

- ลูกถ่วงสมดุลใช้เพิ่มความหนักเบาได้ ระบบลูกปืน 
- ความสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร 
- ความกว้างของแฮนดไม่เกิน 60 เซนติเมตร 
- ฐานเบาะสูงไม่เกิน  78 เซนติเมตร 
- เบาะใช้ไม้หนาหุ้มด้วยฟองน้ าหนังเทียม 
- วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม. 

     4. เครื่องบริหารไหล่และขา มีคุณลักษณะดังนี้ 
- โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- ฐานแท่นเครื่องกระบอกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วx65 เซนติเมตร 
- ฐานแท่นยาวใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 110 เซนติเมตร 
- แขนรับน้ าหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร   ขนาด 1 นิ้ว x 50 

เซนติเมตร 
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       - มือจับใช้ท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 59 เซนติเมตร 
     - ความสูงของแท่น ไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร 

- ใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ าหนักบนล่าง 
- วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม. 

     5. เครื่องออกก าลังกายแขน มีคุณลักษณะดังนี้ 
- โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 

    - ใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ าหนัก 
- ใช้ระบบลูกรอกสายพานร่อง V 
- ฐานแท่นเครื่องใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 

100 x  130 เซนติเมตร 
- ความสูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร 

  - เบาะใช้ไม้หนาหุ้มด้วยฟองน้ าหนังเทียม 
     - ลูกถ่วงความหนัก ปรับได้ 
    - มือจับออกก าลังแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 127 เซนติเมตร 
    - วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม. 

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
(00260)งาน กี ฬ าและนั น ท น าการ (00262)(แผน พั ฒ น าสามปี  ป ระจ าปี           
พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 1 ) 
งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   57,000  บำท (เงินรำยได้) 

     โดยโอนลดจำก 
 1. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

    แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 
     ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

       รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
     รายการ  โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

    งบประมำณโอนลด   57,000 บำท(เงินรำยได้)  

     **ญัตติที่ 10  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (ส ำนักงำนปลัด) 
   แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป  
   หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   จัดซื้อโซฟาไม้  จ านวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาไม้  จ านวน

1 ชุด  ราคาชุดละ 19,000.- บาท (ตามราคาท้องตลาด) ประกอบด้วย  
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     1. เก้าอ้ีขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า   
 179 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  จ านวน  1 ตัว 

   2. เก้าอ้ีขนาด 1 ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า     
 69 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  จ านวน  2 ตัว 
      3. โต๊ะกลาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 เซนติ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า         
 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร  จ านวน  1  ตัว 
    ***ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหาร 
 ทั่วไป  (00111) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6    หน้าที่  
 75 ล าดับที่  4 ) 

  งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่   19,000  บำท (เงินรำยได้) 
 โดยโอนลดจำก 
 1. ส ำนักงำนปลัด 

    แผนงาน   สังคมสงเคราะห์ 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
    หมวด      ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน) 

  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

     รายการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
    งบประมำณโอนลด  19,000  บำท(เงินรำยได้)  

**ญัตติที่ 11  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง)  
   แผนงาน   เคหะและชุมชน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   หมวด      ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 

     ประเภท   ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
รายการ   โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ และรถ อบต.  

รอบเวียงเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ   
และรถ อบต.รอบเวียง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่  อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่ด าเนินการ 
บริเวณภายในพ้ืนที่ อบต.รอบเวียง   บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5  ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย พิกัดท่ี N.19.914579 E.099.877886  

*** ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) บริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 ) 

งบประมำณโอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่  305,000  บำท (เงินรำยได้) 
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      โดยโอนลดจำก 
   1. ส ำนักงำนปลัด 

    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าวัสดุ (งบด าเนินงาน) 

      ประเภท   วัสดุส านักงาน  
    งบประมำณโอนลด  55,000  บำท(เงินรำยได้)  

 2. ส ำนักงำนปลัด 
    แผนงาน   งบกลาง 
    งาน  งบกลาง 
    หมวด      งบกลาง 

      ประเภท   เงินส ารองจ่าย  
     งบประมำณโอนลด  250,000  บำท(เงินรำยได้)  
      รวมโอนตั้งเพิ่มเป็นรำยกำรใหม่ 11 รำยกำร 
     รวมโอนลด  26  รำยกำร 
     เป็นเงินทั้งสิ้น  2,196,000.- บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหม่ืนหกพันบำทถ้วน) 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ  ตามท่ีญัตติทั้ง  11  ญัตติ  ได้กล่าวแจ้งไปแล้วนั้น  ยังมีแบบสรุปค่าก่อสร้างใน  
รองนำยก อบต.  โครงการต่าง ๆ   แนบเพ่ือการพิจารณา  หากมีข้อสงสัย  หรือสอบถาม  ก็สามารถ 

 สอบถามได ้

นำยประครอง พูลเจริญ   กล่าว  ตามที่ท่านส าราญ  ราชกุลนา  ได้น าเรียนเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ
ประธำนสภำ ฯ อบต.   อนุมัติจาก สภา ฯ อบต.รอบเวียง  จ านวน  11  ญัตติ  ในการลงมติจะแยกพิจารณา 
    ทีละมติ  หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อสอบถามตามมติใด  ขอให้ยกมือ 
    สอบถามทีละญัตติต่อคณะผู้บริหาร 

นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่  1  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง)  
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน ไฟฟ้าถนน   
    (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
    ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 2 )ตั้งจ่าย 
    -งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  153,000  บาท (เงินรายได้) 
    -โอนลดจาก 
        * ส านักงานปลัด  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณ   
    100,000  บาท(เงินรายได้)  

      * กองการศึกษา ประเภทค่าเช่าบ้าน  งบประมาณ  23,000 บาท(เงินรายได้)
      * กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายการโครงการค่ายเยาวชนให้ 
    ความรู้ด้านยาเสพติด  งบประมาณ  30,000 บาท (เงินรายได้) 

     -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
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  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัตโิครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 2  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านนายมิ่งขวัญ หมื่นสันธิ   
     บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5   
    -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน ไฟฟ้าถนน   
    (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
    ฉบับที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 ) 
    -งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  210,000  บาท (เงินรายได้) 
    -โอนลดจาก 
        * ส านักงานปลัด  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ 
     200,000  บาท(เงินรายได้)  

      * ส านักงานปลัด  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณ   
    1๐,000  บาท(เงินรายได้)  
     -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 

  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 3  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักบ้านหัวฝาย เชื่อมคลองชลประทาน  
     บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1     
     - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้า   
    ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและ  
    เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 ) 
    -งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม ่ 690,000  บาท (เงินรายได้) 
    -โอนลดจาก 
        * ส านักงานปลัด  รายการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
      งบประมาณ   50,000  บาท(เงินรายได้)  
        * ส านักงานปลัด  รายการ โครงการ 5 ส. งบประมาณ   100,000 บาท 
     (เงินรายได้)  

* ส านักงานปลัด  รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ งบประมาณ   40,000 บาท (เงินรายได้) 

      * ส านักงานปลัด  รายการ โครงการพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวหาด  
    เชียงราย งบประมาณ   190,000  บาท(เงินรายได้)  
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* กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประเภทวัสดุการเกษตร 
งบประมาณ  10,000  บาท(เงินรายได้) 

     * กองช่าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    งบประมาณ  200,000 บาท(เงินรายได้)  
     * กองช่าง ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณ   100,000 บาท (เงินรายได้) 
     -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 

  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่  4  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 10 เชื่อมรางระบายน้ า เดิม หมู่ที่ 5 
    - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน ไฟฟ้า   
    ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและ  
    เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 )  
     -งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม ่ 132,000  บาท (เงินรายได้) 
  -โอนลดจาก 
      * กองช่าง  ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ  132,000 บาท(เงินรายได้) 
     -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 

  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มตทิี่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 5  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  ซอย 4  
     บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 
    - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า  ถนน  
    (00242) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
    ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 3 ) 
    -งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม ่ 3๐,000  บาท (เงินรายได้) 
  -โอนลดจาก 
      * กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ  30,000 บาท 
     (เงินรายได้) 
     -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 

  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 
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นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 6  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 
     -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) บริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 5 ) 

-งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  72,000  บาท (เงินรายได้) 
    -โอนลดจาก 

   * ส านักงานปลัด รายการโครงการป้องกัน แก้ไข และก าจัดโรคระบาด 
  โรคติดต่อ  งบประมาณ  72,000 บาท(เงินรายได้)  

    -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 
  

นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 7  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พื้นระเบียง  และซ่อมแซมงานหลังคา ทาสี 
    อาคาร ประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อเติมหลังคากันสาดอาคารห้องประชุม 

 -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)บริหารทั่วไป  
 เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 5 ) 

-งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  444,000  บาท (เงินรายได้) 
    -โอนลดจาก 
       * ส านักงานปลัด รายการโครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งบประมาณ  150,000 บาท(เงินรายได้) 
      * ส านักงานปลัด ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณ    
    100,000  บาท(เงินรายได้) 
      * ส านักงานปลัด ประเภทวัสดุการเกษตร  งบประมาณ  80,000 บาท 
     (เงินรายได้) 
      *กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  
    งบประมาณ  34,000 บาท(เงินรายได้)  

 -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 
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นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 8  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)   
    ขนาด  18,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
    จ านวน 4 เครื่อง   

-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไป 
 เกี่ยวกับการศึกษา(00211)  (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2559 - 2561 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 75  ล าดับที่  4 ) 

-งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่ 84,000 บาท (เงินรายได้) 
 -โอนลดจาก 

       *กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขัน 
    กีฬาประจ าต าบลรอบเวียงสัมพันธ์ งบประมาณ  74,000 บาท (เงินรายได้)  

  *กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  งบประมาณ  10,000 บาท(เงินรายได้)  

     -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 9  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 5 ชุด 

    - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
    (00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)(แผนพัฒนาสามป ีประจ าปี            
    พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3  
    ล าดับที่ 1 ) 

-งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่ 57,000  บาท (เงินรายได้) 
-โอนลดจาก 

       *กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายการโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
    งบประมาณ  57,000 บาท(เงินรายได้)  

      -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 
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นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 10  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (ส ำนักงำนปลัด) 
ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการจัดซื้อโซฟาไม้  จ านวน 1 ชุด 

   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหาร 
   ทั่วไป  (00111) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6     
  หน้าที่   75 ล าดับที่  4 ) 

  -งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่   19,000  บาท (เงินรายได้) 
    -โอนลดจาก 

       * ส านักปลัด  รายการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ    
    19,000  บาท(เงินรายได้)  

      -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 

 นำยประครอง พูลเจริญ  ญัตติที่ 11  (โอนเพิ่มตั้งรำยกำรใหม่) (กองช่ำง) 

ประธำนสภำ ฯ อบต.  -โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ และรถ อบต.  รอบเวียง  
     -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) บริหารทั่วไป   
    เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2559-2561  
    เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 ) 

-งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  305,000  บาท (เงินรายได้) 
    -โอนลดจาก 

       * ส านักปลัด ประเภทวัสดุส านักงาน  งบประมาณ 55,000 บาท(เงินรายได้)
      * ส านักปลัด ประเภทเงินส ารองจ่าย งบประมาณ 250,000 บาท(เงินรายได้)
    -สอบถามสมาชิกสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 

  -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ
 อนุมัติโครงการโดยการยกมือ 

   -มติที่ประชุมอนุมัต ิ จ านวน  10  เสียง 
     -รวมโอนตั้งเพ่ิมเป็นรายการใหม่ 11 รายการ 
     -รวมโอนลด  26  รายการ 
     -เป็นเงินทั้งสิ้น  2,196,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ระเบียบวำระท่ี  5    วำระอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าวในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ทางผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดมีข้อเสนอหรือ
ประธำนสภำ อบต.    ต้องการสอบถามก็สามารถยกมือสอบถามได้ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร  สอบถามในการท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ท าไมไม่ท าตามงบประมาณที่ตั้ง 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ไว้  ให้ลดไปท าให้เงินเหลือจ่ายแล้วมาท าตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ  น่าจะท าให้จบ  

ในปีเดียวไป  หรือไม่ก็ท าแต่เนิ่น ๆ  ไม่ชุกระหุกตอนสิ้นปีงบประมาณ 
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นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ   เมื่อมีการท างบประมาณประจ าปี  ก็จะท าประมาณการของปีที่ผ่านมาให้ใกล้เคียง 
รองนำยก  อบต.    มากที่สุด  โดยช่างจะเป็นผู้ออกแบบและประมาณการ  ในการท างบประมาณของ  

โครงการในการปฏิบัติ  เช่น  เมื่อมีโครงการที่ต้องเปิดซองประมูลงาน  งบประมาณ 
เราตั้งไว้  200,000 บาท  แต่ผู้รับเหมาประมูลงานแค่  150,000  บาท  ท าให้เกิด
เงินเหลือจ่าย 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์ การท าโครงการในเงินเหลือจ่ายประจ าปีจ าเป็นต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้าย  ว่าจะมีเงิน
รองนำยก  อบต.     เข้ามาอีกหรือไม่  จ าเป็นต้องท าโครงการแบบชุกระหุกไปบ้าง  ทั้งนี้  เพ่ือจะได้น า   

งบประมาณไปท าโครงการให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด  หากปล่อยให้เป็น
เงินสะสมไป  การน าเงินออกมาใช้ด่วนค่อนข้างจะล าบาก  มีระเบียบวิธีมากมาย
จ าเป็นต้องท าใกล้ปิดงบประมาณ 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์   ในการตั้งงบประมาณ  ทั้งนี้ทั้งนั้น  อาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณของหน่วยงานเรา   
ปลัด  อบต.      ทั้งหมด  อาจได้จากหน่วยงานอ่ืนที่สนับสนุน  ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้หากเกิดต้องใช้ 
    ขึ้นมาก็จะไม่มีงบประมาณเราต้องท าเผื่อไว้  บางปีเงินงบประมาณก็เหลือน้อย      
    และบางปีงบประมาณก็เหลือมากไม่เท่ากัน 

นำยประครอง  พูลเจริญ   สอบถามผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดมีข้อเสนอหรือต้องการสอบถามก็ 
ประธำนสภำ อบต.    สามารถยกมือสอบถามได ้

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ   กล่าวขอบคุณแทนนายก  อบต.รอบเวียง  ที่สภา ฯ ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติ       
รองนำยก  อบต.     โครงการตามญัตติต่าง ๆ  ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้เสนอ 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์ กล่าวขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ฯ  ที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติการ  
รองนำยก  อบต.      โอนลด  เพิ่มตั้งจ่ายใหม่ในครั้งนี้   

นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งสมาชิกในการให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการในครั้งนี้  ยังต้องมีการพิจารณา
ประธำนสภำ อบต.    กันเงินลงโครงการตามระเบียบ  ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเปิดการประชุมสมัยวิสามัญอยู่      

ก็ขอให้ สมาชิกทุกท่ านอยู่ ใน พ้ืนที่   และขอนั ดพิจารณ ากัน เงิน ในวัน ศุกร์ที ่            
30 กันยายน  2559 เวลา 08.30  น.  การแต่งกายชุดพ้ืนเมืองแขนยาว  สอบถาม
มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือเสนออีกหรือไม ่

    - ไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม  ประธานสภา ฯ จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม   เวลำ  ๑๒.๐๐ น. 

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

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

 ลงชื่อ         
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


