
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕60 

วันพฤหัสบดีที ่ 9  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    คน 

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

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 9  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  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
๖ นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
๘ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
9 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  

10 นายณัฐชนนท์  ใจเย็น นายช่างโยธาช านาญงาน ณัฐชนนท์  ใจเย็น  
11 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
12 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 
 

2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้ผู้อ านวยการกองช่างแนะน านายช่างโยธาช านาญงานย้ายมาใหม่  
ประธำนสภำ อบต.  

นำยศุภชัย  อุปนันท์  ขออนุญาตให้นายช่างโยธาช านาญงานคนใหม่ที่ย้ายมาแทนนายช่างคนเดิมที่ได้ย้าย
ผอ.กองช่ำง    และได้ว่างมาหลายปี  

นำยณัฐชนนท์  ใจเย็น  นะน าตัวเองโดยย้ายมาจากเทศบาลต าบลห้วยสัก 
นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน   

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธำนสภำ อบต.    ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม   

- สอบถามสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการสอบถามหรือขอแก้ไข 
รายงานการประชุมหรือไม ่
- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการสอบถามหรือขอ  ประธานสภา ฯ  
อบต.รอบเวียง จึงขอมติในท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ 
- ในที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2559   
- รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง   

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งสมาชิกสภาฯ หรือผู้ เข้าร่วมประชุมมีข้อราชการแจ้งเพ่ือทราบก็แจ้งได้    
ประธำนสภำ อบต.     

ที่ประชุม    - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี   4     เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
4.1 พิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณ ประจ ำปี  พ.ศ.  2560 ครั้งที่  1 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต. รอบเวียง  ได้ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธำนสภำ อบต.    พ.ศ. 2560 ครั้งที่  1   

นำยไพศำล  พุทธิมำ   - กล่าว  ตามที่ได้มีการแจ้งโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมอาคารพวงแสด 1  
นำยก อบต.รอบเวียง   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ยังขาดอุปกรณ์บางอย่างเพ่ือความสวยงามของห้องประชุมให้  

มีความเหมาะสมกับตัวอุปกรณ์ที่ได้ปรับปรุง  จึงจ าเป็นต้องหางบประมาณเพ่ือใช้ใน
การจัดซื้อใหม่  โดยมีการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ต่อสภา ฯ  
อบต.รอบเวียง  
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     รำยกำรที่ 1 โอนงบประมำณ ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ดังนี้ 
กองกำรศึกษำ  โอนลด  

     แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    หมวด      เงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน) 

      ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
   ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 หน้าที่ 48 ล าดับที่ 6 ) 
งบประมาณตัง้ไว้ตามข้อบัญญัติฯ(หน้า68/70) 100,000 บาท (เงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          100,000 บาท    
งบประมาณโอนลดครั้งนี้               20,700 บาท        

     โอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่   
     ส ำนักงำนปลัด โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่ 

แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

      ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ   ค่าจ้างท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  และพร้อมติดตั้ง ห้อง
ประชุมพวงแสด 1 อบต.รอบเวียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ และพร้อมติดตั้ง ห้องประชุม พวงแสด 1 อบต.รอบเวียง    ดังนี้ 
  1. ชุดผ้าม่านหน้าต่าง ขนาดกว้าง 2.10 เมตร  สูง 2.15 เมตร  
รายละเอียด  ดังนี้ 

- ผ้าม่านชนิดกันแสง ชนิดผ้า 100% Polyester 
- ชุดรางผ้าม่าน ชนิดหุ้มเงิน พร้อมอุปกรณ์เงินเงา 
- ตาไก่ชนิดเงินเงา เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 มม. 

จ านวน  4  ชุด  ราคาชุดละ 2,650 บาท เป็นเงิน 10,600 บาท   
  2. ชุดผ้าม่านประตู  ขนาดกว้าง 2.20 เมตร สูง 2.75 เมตร  
รายละเอียด  ดังนี้ 

  - ผ้าม่านชนิดกันแสง ชนิดผ้า 100% Polyester 
  - ชุดรางผ้าม่าน ชนิดหุ้มเงิน พร้อมอุปกรณ์เงินเงา 
  - ตาไกช่นิดเงินเงา เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 มม. 
 จ านวน 4 ชุด ราคาชุดละ 2,250 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท  
 
 
 
 
 

4/3. ชุดผ้ำม่ำนประตู… 
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  3. ชุดผ้าม่านประตู ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  สูง  2.85  เมตร 
รายละเอียด  ดังนี้ 

  - ผ้าม่านชนิดกันแสง ชนิดผ้า 100% Polyester 
  - ชนิดรางม่านจีบ แบบมือผลัก 
จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 1,100 บาท 
***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)งานบริห ารทั่ ว ไป  (00111) (แผน พัฒ นาสามปี  ป ระจ าปี        
พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 12) 

งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม ่20,700 บาท (เงินรายได้) 

     รำยกำรที่ 2 โอนงบประมำณ ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ดังนี้ 
     กองกำรศึกษำ  โอนลด  

      แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    หมวด      เงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน) 

      ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 
48 ล าดับที่ 6 ) 

     งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติฯ(หน้า68/70) 100,000 บาท (เงินรายได้) 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                79,300 บาท    
     งบประมาณโอนลดครั้งนี้            7,500 บาท        

     โอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่   
     ส ำนักงำนปลัด โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่ 

   แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
     งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

      ประเภท   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ  ค่าจ้างท าผ้าฉากพร้อมอุปกรณ์ และพร้อมติดตั้งห้องประชุม
พวงแสด 1  อบต.รอบเวียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าผ้าฉากพร้อมอุปกรณ์ และ
พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพวงแสด 1 อบต.รอบเวียง รายละเอียด  ดังนี้ 

- ผ้าฉาก ขนาดกว้าง 6.80 เมตร  สูง  2.87  เมตร 
- ผ้าชนิดกันแสง ชนิดผ้า 100% Polyester 
- ชนิดชุดรางม่านจีบ แบบรางเชือกดึง พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 7,500 บาท   
 
 

5/ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้… 
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***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(00110)งาน บ ริ ห ารทั่ ว ไป (00111) (แผน พั ฒ น าส ามปี  ป ระจ าปี         
พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 12) 

     งบประมาณโอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม ่7,500 บาท (เงินรายได)้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าว  รายการต่อไปเป็นการซื้อโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีความจ าเป็นในการ    
นำยก อบต.รอบเวียง   ท างานของเจ้าหน้าที่  พนักงาน  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่อไป 
     รำยกำรที่ 3 โอนงบประมำณ ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

     กองกำรศึกษำ  โอนลด  
      แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    หมวด      เงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน) 

      ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  
(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 
48 ล าดับที่ 6 ) 

     งบประมาณตัง้ไว้ตามข้อบัญญัติฯ(หน้า68/70) 100,000 บาท (เงินรายได้) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                  61,800  บาท    
งบประมาณโอนลดครั้งนี้          16,000  บาท        

     โอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่   
     ส ำนักงำนปลัด โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่ 

แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

      ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน     
1 เครื่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 16,000.- บาท  

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2  

core ) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 

-  มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ 
น้อยกว่า 4 GB 
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-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 

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

    -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน  1 หน่วย 
***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งาน 
บริหารทั่ วไป  (00111)(แผนพัฒนาสามปีประจ าปีพ .ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 73  ล าดับที่12) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

     รำยกำรที่ 4 โอนงบประมำณ ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ดังนี้ 
     กองกำรศึกษำ  โอนลด  

     แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    หมวด      เงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน) 

      ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
   ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
(แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 
48 ล าดับที่ 6 ) 

     งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติฯ(หน้า68/70) 100,000 บาท (เงินรายได้) 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         45,800 บาท    
     งบประมาณโอนลดครั้งนี้          44,000 บาท        

     โอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่   
ส ำนักงำนปลัด โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

    งาน  บริหารทั่วไป  
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

      ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่   
1 จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 22 ,000.- บาท เป็น เงินทั้ งสิ้ น  44 ,000.- บาท มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก           
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน    (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 

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

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย 
ป ร ะม วล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics Processing Unit ที่ ส า ม าร ถ ใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3) มี หน่ วยประมวลผล เพ่ื อแสดงภ าพติ ดตั้ งอยู่ บ น 
แผงวงจรหลัก แบบ  Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ 
น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

       - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มี ช่ อ งเชื่ อมต่ อระบบ เครือข่ าย  (Network Interface) แบบ  

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

  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
***ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งาน 

บริหารทั่วไป (00111)(แผนพัฒนาสามปีประจ าปีพ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 
6 หน้าที่ 73ล าดับที่12) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  กล่าว ในการขออนุมัติโอนลดเพ่ือตั้งรายการใหม่  จ านวน  4  รายการ ต่อสภา ฯ 
นำยก อบต.รอบเวียง   อบต.รอบเวียง  เพื่อพอพิจารณาต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - กล่าว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ประธำนสภำ อบต.   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543     

หมวดที่ 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

8/สอบถำมก่อน… 
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- สอบถามก่อนการลงมติจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อบต.รอบเวียง ได้สอบถาม
ก่อนการลงมต ิ
- ในที่ประชุมสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง ท่านใด
สอบถามหรือมีข้อสงสัย  ประธานสภา ฯ อบต.รอบเวียง จึงขอมติโดยการยกมือ 

1. ญัตติที่ 1 ค่าจ้างท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้งห้องประชุม 
พวงแสด 1 อบต.รอบเวียง งบประมาณ  20,7000  บาท 

- มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 
2. ญัตติ  2 ค่าจ้างท าผ้าฉากพร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้งห้องประชุม 

พวงแสด 1 อบต.รอบเวียง งบประมาณ  7,5000  บาท 
- มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 
3. ญัตติที่ 3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ  16,000  บาท 
- มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 
4. ญัตติที่ 4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 เครื่อง 

งบประมาณ  44,000  บาท 
- มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

    4.2 ก ำหนดสมัยประชุม  สมัยสำมัญ  ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว ในการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ. 2560  ตามระเบียบ 
ประธำนสภำ อบต.   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 21 การก าหนด 

จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้ประธานสภา ฯ ท้องถิ่น น าเรียนปรึกษา      
ต่อ สภา ฯ ท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  จ านวน 4 สมัย แต่ไม่เกิน 
5  สมัย ให้มีการเสนอโดยมีผู้เสนอ จ านวน 1 ท่าน  ผู้รับรอง 2 ท่าน 

นำยเอกภพ  รัศมี   เสนอ  4  สมัย 
ส.อบต. หมู่ที่ 1   ผู้รับรองคนที่ 1  นายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
     ผู้รับรองคนที ่2 นายอินถา  พรมยศ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 

 
นำยประครอง  พูลเจริญ  - สอบถามมีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม ่
ประธำนสภำ อบต.  - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง ท่านใดเสนอ  จึงได้จ านวน  4  สมัย 

- เมื่อได้จ านวนสมัยประชุมแล้ว  ก็ต้องพิจารณาห้วงระยะเวลาในการประชุมของแต่ 
ละสมัย โดยให้มีผู้เสนอ จ านวน 1 ท่าน และมีผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน 

นำยประเสริฐ  สะสม  เสนอ  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  15 – 29  เมษายน  2560 
ส.อบต. หมู่ที่ 3          สมัยที่  3  ระหว่างวันที่    5 – 19  สิงหาคม  2560 
          สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  15 – 29  ตุลาคม  2560 
     ผู้รับรองคนที่ 1  นายดุษฎี  วงสถาวร  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
     ผู้รับรองคนที่ 2 นางกรรณิการ์  แก่นพล  ส.อบต. หมู่ที่ 2 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  - สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.  - ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ จึงได้ก าหนดตามเวลาที่ท่านประเสริฐ  สะสม  ได้เสนอ 

- ในการประชุมสมัยแรกของปีถัดไปของปี พ.ศ. 2561 ให้สมาชิกสภา ฯ  
อบต.รอบเวียง ได้พิจารณาเสนอ 1 ท่าน  และรับรอง 2 ท่าน 

นำยเอกภพ  รัศมี  เสนอ การประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 
ส.อบต. หมู่ที่ 1    ผู้รับรองคนที่ 1  นายอินถา  พรมยศ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 
     ผู้รับรองคนที่ 2 นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - สอบถามมีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใดเสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต. - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใดเสนอจึงได้ก าหนดตามท่ีท่านเอกภพ  รัศมี 

เสนอ 

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งในวาระอ่ืน ๆ 
ประธำนสภำ อบต.    ก็เชิญได้         

นำยไพศำล  พุทธิมำ   - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง ที่ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนลดเพ่ือ
นำยก อบต.     ตั้งรายการใหม ่

- แจ้งกิจกรรมการน าคณะ อสม. ไปศึกษาดูงานโครงการก าจัดขยะของเทศบาล     
บ้านสา  จังหวัดล าปาง  วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560      
- แจ้งกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน  วันที่ 22 – 25  มีนาคม  2560   
- แจ้งโครงการตามร่างข้อบัญญัติเริ่มมีการประกาศงานลงพ้ืนที่แล้ว 
- แจ้งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการลงพ้ืนที่ดูโครงการคัดแยกขยะบริเวณหาด
เชียงราย  การท าเสวียน  บ่อก าจัดเศษอาหาร  ขอให้สมาชิกในพ้ืนที่ได้ช่วยดูแลใน
พ้ืนที่ด้วย 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งขอความร่วมมือสมาชิกในพื้นที่ให้ความร่วมมือด้วย 
ประธำนสภำ อบต.   

นำยศุภชัย  อุปนันท์   - แจ้งในตอนนี้ผังเมืองเดิมจะไม่มีการหมดอายุและมรการปรับปรุงใหม่แทน 
ผอ.กองช่ำง    - แจ้งการขยายเขตไฟฟ้าบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ซอยลีลาวดี งบประมาณ 250,000 บาท 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  แจ้งมาตรการขยะตามนโยบายของรัฐบาลและของชาติ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดของ
ปลัด อบต.รอบเวียง   บ้านเมือง  โดยให้มีการติดตามของคณะรัฐมนตรี  รวมถึงส านักงาน สตง. ในการจัดท า  

โครงการให้มีผลส าเร็จในการใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่ ประกาศ ณ วันที่ 16   
มกราคม 2560 
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-10- 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - สอบถามมีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอหรือ
ประธำนสภำ อบต.     แจ้งเพ่ือทราบอีกหรือไม ่

- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.  หรือผู้ เข้ าร่วมประชุมท่ านใดเสนอหรือแจ้งอีก   
ประธานสภา ฯ 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         ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


