
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่3  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันศุกร์ที่  25  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561 
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 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  13  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 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
6 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
7 นางสาววันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองช่าง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
8 นายวิทูร  มณีรัตน์ ประชาชน วิทูร  มณีรัตน์  
9 นายสมพร  ใจผัด ประชาชน สมพร  ใจผัด  

10 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
11 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
12 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
13 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานทั่วไป วชิระ  วรรณนิล  

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวำระท่ี ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2561  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง              
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ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.รอบเวียง  สมัยสำมัญ  สมัยที่   2      
ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ.  2561  วันอังคำรที่  15  พฤษภำคม  2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ ง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ที่ผ่านมา  ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม  ให้ตรวจสอบหากมีข้อสงสัยหรือ       
     ข้อแก้ไขในรายงานการประชุมก็สามารถยกมือสอบถามหรือขอแก้ไขได้ 

- ไม่มีสมาชิกสภาฯ  อบต.รอบเวียงท่านใด  สอบถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  วันอังคารที่  15  พฤษภาคม  2561  โดยการยกมือ  
- ทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมหรือสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  หรือเจ้าหน้าที่  ที่มีเรื่อง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   แจ้งเพ่ือทราบได้น าแจ้งในการประชุม 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -แจ้งโครงการของแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยการคัดแยกขยะ  การท าเสวียน  ขอให้
นำยก  อบต.รอบเวียง   ผู้น าและสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

-แจ้งนโยบายการประหยัดพลังงาน  โดยการใช้เอกสารในเรื่องที่จ าเป็น  ส่วนการแจ้ง 
ในบางครั้งขอเป็นการโทรศัพท์หรือทางไลน์แทน 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่ 1 เรื่องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 3  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงก่อนการพิจารณา   
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ให้ความเห็นชอบต่อไป           

นำยไพศำล  พุทธิมำ  กล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม/
นำยก  อบต.รอบเวียง    เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2562) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2561 เนื่องจากในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561  
– 2564) ฉบับแรกที่ผ่านมา  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ  มท. 08103/ว 5797      
ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวได้ก าหนดห้วงเวลา  ระยะเวลาของการจัดท าแผนอย่างจ ากัด
และกระชั้นชิดเกินไป  จึงมีการจัดท าแผนดังกล่าวแบบรีบเร่ง  ท าให้โครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ฉบับแรกยังไม่ครอบคลุมปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลง  ดังนั้น  จึงมีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนา ฯ  เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและปัญหาความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน   
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และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขต
พ้ืนที่และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 

                         รำยลเอียดโครงกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลง 
                           แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                           

                             เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561                                                            
                                   ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 

                                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

    เปลี่ยนแปลงใหม่  ผ.01 
1. โครงการก่อสร้างท่ อลอดเหลี่ ยม  คสล . ชนิ ดช่องเดี ยว  หมู่ ที่  1            

บ้านหนองด่าน   
  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  เพ่ือก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ป้องกัน

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองด่านถนนสายแม่ระมิงถึงคลองชลประทาน บริเวณจุดตัดล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ ความยาว 6.00 เมตร ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร 

        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2561   งบประมาณ  250,000.- บาท 
         พ.ศ. 2562   งบประมาณ  250,000.- บาท 

      2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามกีฬาในร่ม หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน 
เป้าหมาย   
    วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีสถานที่พร้อมส าหรับให้ประชาชนได้ท า
กิจกรรมต่างๆ 
   เป้าหมาย  1.ปรับปรุงพ้ืนอาคารสนามกีฬา ขนาดกว้าง 16.70 
เมตร  ยาว 24.40 เมตร 

                2.ต่อเติมเวทีการแสดง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร  
        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2562   งบประมาณ  300,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างเข่ือนเรียงหินป้องกันตลิ่งพังล าเหมืองเสีย  
(เหมืองหลังบ้าน)  หมู่ที ่ 2  บ้านป่ายางมน   
    เป้ าหมาย  วัตถุประสงค์   เพ่ือป้องกัน    ตลิ่ งพั ง   เป้ าหมาย  
วัตถุประสงค์  ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพังล าเหมืองเสีย (เหมืองหลังบ้าน) หมู่
ที่ 2 บ้านป่ายางมน ระยะทาง 400 เมตร 

        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
  พ.ศ. 2562   งบประมาณ  800,000.- บาท 
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4. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองเสีย หมู่ที่  2 บ้านป่ายางมน    
เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่   

  วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง   
  เป้าหมาย  ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองเสีย  หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง

มน  เชื่อมหมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่ ขนาดความกว้าง 2 -3 เมตร ระยะทาง         
1,200 เมตร 

        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2562   งบประมาณ  1,200,000.- บาท 

 5. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง     
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
  เป้าหมาย ก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. ซอย 1 ขนาดกว้าง 1.00 

เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร 
        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2561   งบประมาณ  150,000.- บาท 

  พ.ศ. 2562   งบประมาณ  150,000.- บาท 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง        
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง   

        เป้าหมาย 1. บริเวณซอย 8 
2. รางระบายน้ าแบบมีฝาปิด ระยะทางยาว 220 เมตร  

กว้าง 0.50 เมตร    
        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2562   งบประมาณ  550,000.- บาท 

      7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย คันทรีโฮม หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกและ 

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
   เป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคันทรีโฮม ความกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง  114 เมตร 

        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2562   งบประมาณ  410,000.- บาท 

      8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย สวนเยาวราช หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 
       วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

    เป้าหมาย  ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย สวนเยาวราช – คลอง
ชลประทาน  ความกว้าง  4 เมตร ระยะทาง 330 เมตร 

        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2561   งบประมาณ  100,000.- บาท 

  พ.ศ. 2562   งบประมาณ  100,000.- บาท 
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      9. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า  

ท่วมขัง 
    เป้าหมาย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายาง
มนใหม ่ ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร  ยาว 5  เมตร   

        ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2562   งบประมาณ  250,000.- บาท 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5  
บ้านป่ายางมนใหม ่

วัตถุประสงค์  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า   
ท่วมขัง 
   เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. 
ซอย 10 หมู่ 5  บ้านป่ายางมนใหม่ ถึงเขตติดต่อ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน บริเวณบ้าน
หงส์มังกร ระยะทาง 80 เมตร กว้าง 0.60 เมตร 

         ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
         พ.ศ. 2561   งบประมาณ  250,000.- บาท 
        พ.ศ. 2562   งบประมาณ  250,000.- บาท 

                                    แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                           
                                    เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561                                                            

                                        ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
                                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

    เปลี่ยนแปลงใหม่  ผ.02 
   1. โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและ องค์กร จังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดงาน/กิจกรรมที่ 
อ าเภอจัดขึ้นหรือสนับสนุนส่วนราชการหรือองค์กรจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นมา 

       เป้าหมาย  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับงานที่ส าคัญดังนี้  
        1.งานรัฐพิธี หรือรับเสด็จ 
        2.งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

3.งานด้านประเพณี ศิลปะและหรืองานประจ าปี 
4.การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ส าคัญ งานด้านสุขภาพด้าน 

จิตใจ การท่องเที่ยว และหรือเฉพาะกรณี 
5.งานด้านสงเคราะห์ สาธารณะการกุศล และหรือการ  

เศรษฐกิจการลงทุน การผลิต การจ าหน่ายการประชาสัมพันธ์ และการเพ่ิมพูนรายได้
ของประชาชนในพ้ืนที่ 
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       งบประมาณ 
        ปี พ.ศ. 2562  : จ านวน  36,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2563  : จ านวน  36,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2564  : จ านวน  36,000 บาท 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงราย 

วัตถุประสงค์  เพ่ืออุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ      
เพ่ิม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงราย 

เป้าหมาย  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงราย 

       งบประมาณ 
        ปี พ.ศ. 2561  : จ านวน  25,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2562  : จ านวน  40,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2563  : จ านวน  40,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2564  : จ านวน  40,000 บาท 

นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  กล่าว  ขอเพ่ิมเติม (แบบ ผ 08)  บัญชีครุภัณฑ์ 
รองนำยก อบต.รอบเวียง   

                                                บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                          
                                                 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561   
                                          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

1. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
เป้าหมาย  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 

Lumens จ านวน 1 ชุด 
ปี  พ.ศ.  2562  งบประมาณ  30,300  บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ส านักงานปลัด 

2. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
เป้าหมาย  จอโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว พร้อมขาตั้ง   จ านวน  

1 ชุด 
ปี  พ.ศ.  2562  งบประมาณ  6,000  บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ส านักงานปลัด 

     3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
เป้าหมาย  ชุดล าโพงแบบพกพา  จ านวน  1 เครื่อง 
ปี  พ.ศ. 2561  และปีพ.ศ.  2562  งบประมาณ  10,000  บาท  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด 
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     4. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
เป้าหมาย  เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,00 บีทียู  จ านวน  1 เครื่อง 
ปี  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  28,600  บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

กองคลัง 

     5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน      

1 เครื่อง 
ปี  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  21,000  บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

กองการศึกษา 

6. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
เป้าหมาย  ตู้เหล็ก  2  บาน  จ านวน  1  ตู้ 
ปี   พ.ศ. 2561 และปี   พ.ศ. 2562  งบประมาณ  5,000  บาท  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด 

7. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
      เป้าหมาย  ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จ านวน  1  ตู้ 

ปี  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  6,500  บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ส านักงานปลัด 

8. ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
เป้าหมาย  กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด        

5  พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จ านวน  1  ชุด 
ปี  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  110,000  บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

กองช่าง 

9. ครุภัณฑ์โรงงำน 
เป้าหมาย  สว่านไฟฟ้า 3/8” พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน  1  ชุด 
ปี  พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562  งบประมาณ  3,500 บาท  หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  กองช่าง 

ญัตติที่  2  เรื่องพิจำรณำอนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ.  2561 (หมวดครุภัณฑ์) 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งญัตติที่  2  เรื่องพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  พ.ศ.  2561 เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาต่อไป 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งขออนุญาตให้รองนายก อบต.  ท่านชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  ได้น าเสนอต่อสภา 
นำยก อบต.รอบเวียง   อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาต่อไป 
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นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  กล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
รองนำยก อบต.รอบเวียง  ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 จนถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255 3 หมวด 4 ข้อ 27   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย มีดังนี ้

     รำยกำรที่ 1 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักงำนปลัด)  
    แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป  
      หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  พ.ศ. 2561 ณ วันที่  23  
พฤษภาคม 2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต  

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

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

ภาพต่อนาที(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1  

ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ 

ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1 ) 

      งบประมำณขอโอนเพิ่ม   4,300.-  บำท  (สี่พันสำมร้อยบำทถ้วน) 

   โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
   ส ำนักงำนปลัด  

   แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน    
งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

   หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
รายการ  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 
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งบประมำณโอนลดครั้งนี้  4,300.- บำท  

  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หน้าที่  23 / 58) 

    รำยกำรที่ 2 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (ส ำนักงำนปลัด)  
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

   งาน  บริหารทั่วไป  
   หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

    ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ  เครื่องชั่งแบบดิจดตอล จ านวน 1 เครื่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง (ตาม 
ราคาท้องตลาด)  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

1. เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 30 กิโลกรัม 
2. หน้าจอ LED Display มีหน้ากากพลาสติกหุ้มกันฝุ่น 
3. จานสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 218 x 260 mm. 
4. อ่านรายละเอียดได้ ไม่น้อยกว่า 1 กรัม 
5. ใช้พลัง Rechargeable battery หรือ เลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2 ) 
      งบประมำณขอโอนเพิ่ม   6,500.-  บำท  (หกพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

    โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัด  

   แผนงาน   เคหะและชุมชน    
งาน  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
รายการ  โครงการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  6,500.- บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หน้าที่  47 / 58) 

    รำยกำรที่ 3 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (กองกำรศึกษำฯ )  
   แผนงาน   การศึกษา 

   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ าน วน 1 ตัว (ตามราคา 
ท้องตลาด)รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
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1. โต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   
150  เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  
  2. มีลิ้นชัก ซ้าย-ขวา อย่างน้อย 2 ลิ้นชัก 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง       
ครั้งที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 3 ) 

     งบประมำณขอโอนเพิ่ม   5,000.-  บำท  (ห้ำพันบำทถ้วน) 

   โอนลด จำกรำยกำรดังนี้ 
   ส ำนักงำนปลัด  

   แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน    
งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

   หมวด     ค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
รายการ  โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  5,000.-  บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หน้าที่  23 / 58) 

    รำยกำรที่ 4 โอนเพิ่มตั้งเป็นรำยกำรใหม่  (กองกำรศึกษำฯ )  
   แผนงาน   การศึกษา 

   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   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 มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว 
  4. ที่นั่งหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงต่ าได้ 
  5. มีที่ท้าวแขน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง       
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผ08 บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 4 ) 

     งบประมำณขอโอนเพิ่ม   3,000.-  บำท  (สำมพันบำทถ้วน) 
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  โอนลดจำกรำยกำรดังนี้ 
   1. กองช่ำง  

    แผนงาน   เคหะและชุมชน    
งาน  ไฟฟ้าถนน 

   หมวด     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)   
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า

ยางมน (ซอย 2) 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  2,000.- บำท  

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หน้าที่  45 / 58) 

   2. กองช่ำง  
   แผนงาน   เคหะและชุมชน    

งาน  ไฟฟ้าถนน 
   หมวด     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)   

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 2 บ้านป่า

ยางมน (บริเวณถนนหนองร่องแหย่ง) 
งบประมำณโอนลดครั้งนี้  1,000.- บำท  

  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หน้าที่  45 / 58) 

ระเบียบวำระท่ี  6    เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งในวาระอ่ืน ๆ  สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อราชการ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ก็เชิญได ้  

นำยดุษฎี  วงสถำวร   -สอบถามที่สาธารณะ  หมู่ที่ 4 มีหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4    -สอบถามกรณีมีผู้มาท าประโยชน์ในพื้นท่ี  อาจมีการถือกรรมสิทธิ์อันมิชอบ 

-สอบถามในกรณีการปลูกต้นไม้ใหญ่ตรงพ้ืนที่รอยต่อเขตติดต่อ (หนองกล้วย) ในวัน 
ข้างหน้าจะมีผลกระทบหรือไม่ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -ตอบ  เขตสาธารณะ  หมู่ที่  4  มีฝ่ายปกครองและ  อปท.  เป็นผู้ดูแลร่วมหัน          
นำยก อบต.รอบเวียง   มีนายอ าเภอเป็นผู้อนุญาตในการด าเนินงานต่าง ๆ ในบางพื้นที่มีการพูดคุยกันใน  
     ชุมชนเป็นผู้ดูแลกันเอง 

-ตอบ ในการอนุญาตให้ประชาชนมาท าประโยชน์ในพ้ืนที่ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ   
มีการท า MOU มีระเบียบควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นอาคารที่ไม่ถาวร  
พ้ืนที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นของคนอ่ืนได้ 
-ตอบ ขอให้ท่านได้น าเรื่องที่สาธารณะ  น าเรียนปรึกษาผู้น าในพ้ืนที่อาจเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งก็เป็นตัวแทนนายอ าเภอ  ขอให้ประสานทางฝ่ายปกครองเสียก่อนแล้ว
น ามาปรึกษาในส่วนของท้องถิ่นอีกรอบ 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าวเสริม  ในการท าประโยชน์ในพ้ืนที่  หมู่ที่ 4  เป็นการน าสัญญา  MOU  ตั้งแต่ปี     
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  พ.ศ.  2547  มีการท ากิจกรรมทางการเกษตรมานานหลายปี  มีการท าสัญญาเป็น 
     ลายลักอักษร  ไม่สามารถถือครองเป็นของผู้ใดได้ 

นำยบุญส่ง  วงค์ค ำยอด   สอบถามพ้ืนที่สาธารณ  ที่ เศษจากคลองชลประทาน  เดิมเป็นของบ้านฮ่องอ้อ        
ส.อบต. หมู่ที่ 4    ในตอนนี้มีคลองชลประทานตัดผ่าน  สอบถามว่าควรจะมีการสอบเขตให้มีความ 
     ชัดเจนเสียก่อน 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   ตอบ เดิมเป็นถนน  นสล. หนองกล้วย  แต่มีคลองชลประทานตัดผ่านก็น่าจะเป็นของ 
ผอ.กองช่ำง    นสล. หนองกล้วย  เหมือนเดิม  ในการใช้ประโยชน์ก็ขอให้เป็นการดูแลของผู้น าท้องที่ 
     และประชาชนกันเอง 

นำยบุญส่ง  วงค์ค ำยอด   -สอบถาม  เสาธงหน้าอาคารศูนย์หาดเชียงรายจะมีการด าเนินการอย่างไร 
ส.อบต. หมู่ที่ 4    -สอบถาม  การก าจัดหญ้าในบริเวณหาดเชียงรายตอนนี้มีหญ้าขึ้นมาก 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  -ตอบ  กรณีเสาธงจะมีการรื้อถอนและจะมีการปรับปรุงเป็นสวนหย่อม 
นำยก อบต.รอบเวียง   -ตอบ  ในตอนนี้เป็นฤดูฝนจึงค่อนข้างยากในการจัดการขอรับไปดูแล 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด   -3  มิถุนายน  2561  อบรมการท ากล้วยกวน 
    -6  มิถุนายน  2561  ประชุมคณะกรรมการ  สปสช. 
    -7  มิถุนายน  2561  อบรมลูกน้ ายุงลาย 
    -8  มิถุนายน  2561  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    -14  มิถุนายน  2561  อบรม พ.ร.บ. สาธารณสุข 
    -15  มิถุนายน  2561  อบรมปลอดลูกน้ ายุงลาย 
    -21  มิถุนายน  2561  คณะกรรมการตรวจมาตรฐาน  LPA 

นำยศุภชัย  อุปนันท์  -แจ้งงาน  หมู่ 1  บ้านหนองด่าน – หัวฝาย , หมู่ 5  ชุมชนดอยสะเก็น(ถนน) 
ผอ.กองช่ำง                หมู่ 5  หมู่บ้านทรัพย์ธานี (ถนน) 
    -งบประมาณเงินสะสม  หมู่ 4 (หาดเชียงราย) 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมมีข้อสอบถามอีก
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  หรือไม ่  

-ไม่มีท่านใดสอบถาม  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงปิดประชุม 
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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 


