
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

สมัยสำมัญ   สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

วันท่ี   ๒๗  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๙    คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ นายประครอง  พูลเจริญ ประธานสภา อบต. ประครอง  พูลเจริญ  

๒ นายสมบูรณ์  สมศักด์ิ รองประธานสภา อบต. สมบูรณ์  สมศักด์ิ  

๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารย์ี เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักด์ิ  อารย์ี  

๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ที่  ๑ เอกภพ  รัศมี  

๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ที่  ๒  ลากิจ 

๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  

๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ประเสริฐ   สะสม  

๘ นายบุญส่ง    วงศค์ ายอด ส.อบต. หมู่ที่  ๔ บุญส่ง    วงศค์ ายอด  

๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑๐  คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ นายไพศาล   พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  

๒ นายส าราญ   ราชกุลนา รองนายก อบต. ส าราญ   ราชกุลนา  

๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต. วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  

๔ นายชูศักดิ์   อะทะสุวรรณ ์ เลขานุการนายก อบต. ชูศักด์ิ   อะทะสุวรรณ์  

๕ นางนิ่มนวล     ปัญโญนันท์ ปลัด อบต. น่ิมนวล    ปัญโญนันท์  

๖ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  

๗ นายศุภชัย   อุปนันท ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

๘ นางสาวสายพิน  คุณมาก บุคลากร สายพิน  คุณมาก  

๙ นางสาวจิตราพร  จอมศรี จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ จิตราพร  จอมศรี  

๑๐ นายโพธิ์ทัย  ราชสมบัติ ผช.จนท.ธุรการ โพธิ์ทัย  ราชสมบัติ  

 

 

 



      -๒- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  เปิดประชุม เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ประธำนสภำฯ อบต. 

ระเบียบวำระที่  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งการลากิจของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ๑ ท่าน คือ 

ประธำนสภำ อบต. นายอินถา  พรมยศ  ส.อบต. หมู่ที่  ๒   

ระเบียบวำระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกในที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ได้ 

ประธำนสภำ  อบต. ตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๕๙  หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ

ต้องการแก้ไข ก็ให้ยกมอืเพ่ือสอบถามหรือแก้ไขได้ 

นำยเอกภพ  รัศมี -  ขอแก้ไขในหน้าที่ ๓ นายประเสริฐ สะสม ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ ๓ 

ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ในที่ประชุมไมม่ีท่านใดต้องการสอบถามหรือแก้ไข รายงานการประชุมคร้ังที่ 

ประธำนสภำ อบต.  ผ่านมาประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง จึงขอมตใินการรับรอง 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจ าปี ๒๕๕๙  โดยการยกมอื 

-  ในที่ประชุมมีมติ รับรองการประชุม จ านวน  ๙  เสยีง 

ระเบียบวำระที่  ๓  เรื่องเพื่อพจิำรณำ 

๓.๑  เรื่อง  พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑  (รำยละเอียดตำมแนบท้ำย) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้ช้ีแจงรา่งแผนพัฒนาสามปี  

ประธำนสภำ อบต.  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเตมิฉบับที่ ๑  หรือจะมอบหมายให้ท่านใดช้ีแจงก็ 

เชิญได้ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  กล่าวเรียนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นำยก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทุกท่าน กระผมขอน าเรียนรายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ฅ-๒๕๖๑ เพ่ิมเติมฉบับที่  ๑  ตาม

เอกสารที่ไดแ้นบไปกับวาระการประชุมขอให้ดูในส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ

พัฒนาแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ องค์การ

บรหิารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

      /  นำยไพศำล  พุทธมิำ.... 



      -๓- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา

นำยก อบต.รอบเวียง  ระบบคมนาคมและขนสง่ภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นเพ่ือรองรับการ 

ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

- ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบรกิำรสำธำรณะ 

๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน 

สะพาน และทางระบายน้ า 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.ซอย ๑๐ เช่ือมรางระบายบายน้ าเดิม 

หมู่ ๕ 

๒.๒ แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้างอาคาร สถานที่ สาธารณประโยชน์ การ

บรกิารสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก ๖ ลอ้และรถ อบต.รอบเวียง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา

ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์ และ

กำรเกษตร 

๔.๓ แนวทางการพัฒนา : สง่เสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แหลง่ท่องเที่ยว 

๑. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบรเิวณแหลง่ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย 

๒. โครางการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าสาธารณะแหลง่ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย 

๓. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมประปรุงระบบประปาแหล่งท่องเที่ยวหาด

เชียงราย 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

๑. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งวังธาร หมู่ที่  ๓ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการ 

นำยก อบต.รอบเวียง แข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

อาเซียน +๖  และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นท้องถิ่น เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการ

เช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



      -๔- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  - ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบรกิำรสำธำรณะ 

นำยก อบต.รอบเวียง ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน 

สะพาน และทางระบายน้ า 

-  ในโครงการที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า ซอยจุฬาภรณ์ถนน

ร่องแหย่ง บ้านป่ายางมน หมู่ที่  ๒  ในงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท บรรจุในปี 

๒๕๖๑ (เดมิ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑  

-  ในโครงการที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า ซอยจุฬาภรณ์ถนน

ร่องแหย่ง บ้านป่ายางมน หมู่ที่  ๒  ในงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  บรรจุในปี 

๒๕๕๙ แทนในโครงการนีม้ีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อระบายน้ าและรองรับน้ าจาก

ทางบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ ๕ ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นระบบไม่มีน้ ากักขังหรือท่วมขัง

ในส่วนงบประมาณ มีการปรับปรุงจากเดิมในโครางการมีการก่อสร้างเพียง ๑ 

แห่ง ในการเปลี่ยนแปลง เป็น ๒ แห่ง ตามความเหมาะสม 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวให้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้สอบถามก่อนจะมี 

ประธำนสภำ อบต.  การลงมติ 

นำยประเสริฐ  สะสม  -  สอบถามในสว่นที่ ๓ ข้อ ๒.๒ โครงการโรงเก็บรถ การก าหนดความกว้าง  

ส.อบต. หมู่ที่  ๓  ความยาว ว่าถูกต้องหรือไม่ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร  -  สอบถามในสว่นที่ ๓ ข้อ ๒.๒ โครงการโรงเก็บรถ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐  

ส.อบต. หมู่ที่  ๔  บาท มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

นำยประเสริฐ  สะสม  -  สอบถามในสว่นที่ ๓  ข้อ ๕.๑  การขุดลอกล าเหมืองทุ่งวังธาร ระยะทาง  

ส.อบต. หมู่ที่  ๓  ๘๐๐ เมตร หรือมากกว่าน้ันและด าเนนิการในปีไหน 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  กล่าวชื่นชมสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงที่ให้ความสนใจใน 

นำยก อบต.รอบเวียง การพิจาณาสอบถามเป็นการดเีพ่ือจะได้ท าความเข้าใจ ค าถามแรกผมขอให้ทาง

ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ตอบแทน 

- ค าถามของท่ านดุษฎี  วงสถาวร ส.อบต. หมู่ ที่   ๔   ในการประมาณ

การงบประมาณเป็นการค านวณประมาณการคร่าวๆ ในการก่อสร้างอาจจะถึง

หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาว่ามี

ประมาณราคาเท่าไร 

-  ตอบค าถามาของท่านประเสริฐ  สะสม ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ในการด าเนินการ

ตามโครงการต้องท าภายในปี ๒๕๕๙ ตามหนังสือสั่งการของรัฐบาล 

 

     /  นำยศุภชัย อุปนันท์... 



  -๕- 

นำยศุภชัย  อุปนันท์  -  ตอบค าถามของท่านประเสริฐ  สะสม ส.อบต.หมู่ที่  ๓  การก าหนดความ 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  กว้างหรือความยาวเป็นการเขียนให้เห็นว่าหน้ากว้างแลว้มีความลกึเข้าไปเพ่ือให้ 

เห็นความยาวของรถกระเช้าไฟฟ้า ส่วนระยะความยาวของโครงการขุดลอกทุ่ง

วังธาร ก็ขอเปลี่ยนแปลงจาก ๘๐๐ เมตร เป็น ๑,๖๕๐ เมตร แทน ส่วน

งบประมาณคงตอ้งไปดูในข้อบัญญัติอีกรอบครับ 

ประครอง  พูลเจริญ  -  สอบถามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดต้องการ 

ประธำนสภำ อบต. สอบถามในร่างแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ อีกหรอืไม ่

-  กล่าว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใด

สอบถามหรือมีขอ้สงสัย ตามอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นประธานสภามีอ านาจ

ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑  โดยการยกมอื  

-  โดยมีมติเห็นชอบจ านวน  ๙  เสยีง 

๓.๒  เรื่อง  พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

(รำยละเอียดตำมแนบท้ำย) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวในการพิจารราให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –  

ประธำนสภำ อบต. ๒๕๖๒ ก่อนจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบก็ขอให้ทางนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบลรอบเวียงหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมายได้ชีแ้จงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นำยก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทุกท่านกระผมขอน าร่างแผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  นีไ้ด้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการมาแลว้ ๓ ชุด 

ก่อนจะมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบและขออนุญาตให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทั้ง 

๒ ท่าน ได้ช้ีแจงโดยเฉพาะสว่นที่ ๕ การน าแผนพัฒนาสามปีสูก่ารปฏิบัติ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวอนุญาตให้ท่านรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้ช้ีแจง 

ประธำนสภำ อบต. ตามที่ท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้มอบหมายให้ 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ -  กล่าวกระผมขอชีแ้จงรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  

รองนำยก อบต. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 

       /  นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ... 



   -๖- 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ - ๑.  ยุทธศำสตร์  กำรขจัดควำมยำกจน  

รองนำยก อบต.รอบเวียง  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตรกรรม  

มีจ านวนทั้งสิน้  ๓  โครงการ  

๑.๒ แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน  มีจ านวนทั้งสิน้  ๔  โครงการ 

- ๒. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบรกิำรสำธำรณะ 

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางคมนาคม  ถนน 

สะพาน และทางระบายน้ า   มีจ านวนทั้งสิน้  ๓๐  โครงการ 

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ การบรกิาร

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  มีจ านวนทั้งสิน้  ๑๕  โครงการ 

- ๓. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ 

๓.๑ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนดา้นการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

มีจ านวนทั้งสิน้  ๑๘  โครงการ 

๓.๒ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณ ีและ

ศิลปวัฒนธรรม  มีจ านวนทั้งสิน้  ๑๘  โครงการ 

๓.๓  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข   

มีจ านวนทั้งสิน้ ๑๓  โครงการ 

๓.๔ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  มีจ านวนทั้งสิน้  ๓๐  โครงการ 

๓.๕ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของ

ประชาชน  มีจ านวนทั้งสิน้  ๔  โครงการ 

- ๔. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกจิ พำณชิย์และ

กำรเกษตร 

๔.๑ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพ่ิมรายได้  มี

จ านวนทั้งส้ิน  ๔  โครงการ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ และสง่เสริมการเกษตรปลอดสารพิษ   

มีจ านวนทั้งสิน้  ๔  โครงการ 

๔.๓ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แหลง่ท่องเที่ยว 

มีจ านวนทั้งสิน้  ๑  โครงการ 

 

 

      /  นำยส ำรำญ รำชกุลนำ... 



  -๗- 

 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ - ๕. ยุทธศำสตร์  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

รองนำยก อบต.รอบเวียง ๕.๑ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหลง่น้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บรโิภคและ

การเกษตร  มีจ านวนทั้งสิน้  ๓  โครงการ 

    ๕.๒ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 

 มีจ านวนทั้งสิน้  ๒  โครงการ 

๕.๓ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนทั้งสิน้  ๓  โครงการ 

๕.๔ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมและสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอ้มและ

มลพิษ มีจ านวนทั้งสิน้  ๒  โครงการ 

- ๖. ยุทธศำสตร์  ส่งเสรมิกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

๖.๑ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมกจิกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตย  มีจ านวนทั้งสิน้  ๔  โครงการ 

๖.๒ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริม สนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนา

บุคลากร  มีจ านวนทั้งสิน้  ๑๙  โครงการ 

๖.๒ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการ

ประชาชน  มีจ านวนทั้งสิน้  ๑  โครงการ 

- ๗. ยุทธศำสตร์  ส่งเสรมิกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ 

๗.๑ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มีจ านวนทั้งสิน้  ๑๑  โครงการ 

๗.๒ แนวทางการพัฒนา  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  มีจ านวนทั้งสิน้  ๔  โครงการ 

๗.๓ แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวัง

โดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑  โครงการ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  แจ้งบัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การ 

นำยก อบต.รอบเวียง  บรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ตามกรอบ 

การประสานที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด 

- ๑. ยุทธศำสตร ์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบรกิำรสำธำรณะ 

-  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางคมนาคม  ถนน 

สะพาน และทางระบายน้ า  มีจ านวนทั้งสิน้  ๑๔  โครงการ (เกินศักยภาพ) 

 

      /  นำยไพศำล พุทธมิำ... 



  -๘- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  ๒. ยุทธศำสตร์  กำรพฒันำด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ 

นำยก อบต.รอบเวียง  -  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมสนับสนุนดา้นการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
    มีจ านวนทั้งสิน้  ๑  โครงการ 

- ๓. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์และ

กำรเกษตร 

-  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว  มี

จ านวนทั้งส้ิน  ๑  โครงการ 

- ๔. ยุทธศำสตร์  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

-  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภคและ

การเกษตร  มีจ านวนทั้งสิน้  ๒๓  โครงการ 

- ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์บางคร้ังก็ ต้องอาศัยความร่วมมือหรือ

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีขีดความสามารถในการด าเนินงานร่วมกัน

สว่นใหญ่จ าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลรอบเวียง

แตต้่องน าไปบรรจุในแผนพัฒนาไว้กอ่น 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวตามที่ท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงพร้อมทั้งรองนายก 

ประธำนสภำ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทั้ง ๒ ท่านได้ชี้แจงร่างแผนพัฒนาสามปีไป

แล้วน้ัน ก่อนจะมีการลงมติจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียงได้สอบถามก่อนขอมติให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

-  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใด สอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็นประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลรอบเวียง จึงขอมติให้

ความเห็นชอบรา่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  โดยการยกมอื 

    -  ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน  ๙  เสยีง 

๓.๓   เรื่อง  พิ จำรณำกำรขอใช้ที่ ดินและกำรถอนสภำพกำรใช้ที่

สำธำรณประโยชน์ จ ำนวน ๑ ไร่  บ้ำนหนองด่ำน หมู่ที่  ๑  ต ำบลรอบเวียง  

อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  (รำยละเอียดแนบท้ำย) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวการพิจารณาการขอใช้ที่ดินและการถอนสภาพการใช้ที่ 

ประธำนสภำ อบต. สาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ ไร่ บ้านหนองด่าน หมู่ที่   ๑  ต าบลรอบเวียง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ก่อนมีการพิจารณาก็ขอให้ท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงก่อนการพิจารณา 

 

      /  นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ.... 



   -๙- 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ -  กล่าวในปัจจุบันทางหมู่บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑  ได้ประสบปัญหาดา้นการ 

รองนำยก อบต.รอบเวียง ประปาหมู่บ้านในการผลติและมีการขยายตัวของหมู่บ้านจ านวนมากจึง

จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพน้ าประปา ในการนี้ทางประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายได้เล็งเห็นความจ าเป็นของประชาชนบ้านหนองด่าน 

ซึ่งมีการประสานงานมาระยะหน่ึงแล้ว  บัดนีไ้ดม้ีหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาเชียงราย ที่  มท ๕๕๑๑๐-๓๒/๑๘๓๐ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ส ารวจเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านที่ดนิรองรับโครงการ

ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

โดยมีกระบวนการขอความเห็นจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นและจัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นจากชุมชนในท้องถิ่น  ในทางหมู่บ้านหนองด่าน หมู่ที่  ๑  ต าบล

รอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  และได้มกีารประชุมประชาคม

แล้วและเอกสารได้แนบมากับวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

รอบเวียง  ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านไดม้ีมติเห็นชอบในเร่ืองการขอใช้ที่ดิน

และการถอนสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ ไร่ เพ่ือการขยาย

เขตระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย เพ่ือให้ทางสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้พิจารณาเห็นชอบตอ่ไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้สอบถามหรือแสดง 

ประธำนสภำ อบต.  ความคิดเห็นก่อนการพิจารณาก่อนการลงมติต่อไป 

นำยบุญส่ง  วงค์ค ำยอด -  กล่าวเห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบเพราะจะได้บรรเทาความเดอืนร้อนของ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ประชาชนบ้านหนองดา่น หมู่ที่ ๑ ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวขอลงมติให้ความเห็นชอบการใช้ที่ดินและถอนสภาพการใช้ที่ดิน 

ประธำนสภำ อบต.  สาธารณประโยชน์ จ านวน ๑ ไร่ โดยการยกมือ 

    -  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ จ านวน ๙ เสยีง 

๓.๔  เรื่อง  พิจำรณำคัดเลือกตัวแทนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบ

เวียง จ ำนวน ๒ ทำ่น เพื่อเป็นคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชนขององค์

กำดรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้พิจารณาคัดเลอืก 

ประธำนสภำ อบต. ตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน ๒ ท่าน ซึ่งมี

หน้าที่ให้ค าปรึกษาดา้นกฎหมาย การคุ้มครองสิทธปิระชาชน ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

ความเสมอภาคในสังคม รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ให้ความรู้ด้านความยุติธรรม ฯลฯ 

ให้พิจารณาโดยมีผู้เสนอและผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน 



   -๑๐- 

นำยเอกภพ  รัศมี -  ขอเสนอ  นายประครอง  พูลเจริญ  ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 

ส.อบต. หมู่ที่  ๑  

นำยประครอง  พูลเจริญ - ผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน  

ประธำนสภำ อบต. ผู้รับรองคนที่ ๑ นายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 

 ผู้รับรองคนที่ ๒ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต. หมู่ที่  ๕ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร -  ขอเสนอ  นายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 

ส.อบต. หมู่ที่  ๔ 

นำยประครอง  พูลเจริญ - ขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

ประธำนสภำ อบต. ผู้รับรองคนที่ ๑ นายสมบูรณ์  สมศักด์ิ  ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 

 ผู้รับรองคนที่ ๒ นายเอกภพ  รัศมี  ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 

 -  สอบถามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง มีสมาชกิท่านใดจะ

เสนอท่านอื่นอีกหรอืไม ่ เมื่อไมม่ีก็ถือว่าการคดัเลอืกตัวแทนคณะกรรมการ

ยุติธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ดังนี้ 

 ๑. นายประครอง  พูลเจริญ  ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 

 ๒. นายประเสริฐ  สะสม   ส.อบต. หมู่ที ่ ๓ 

ระเบียบวำระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ในระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ สมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดในที่ 

ประธำนสภำ อบต. ประชุมจะมีขอ้เสนอหรือสอบถามในเร่ืองอื่นๆ อีกหรือไมก่็สามารถสอบถามในที่

ประชุมได้ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง หากมีขอ้สงสัยในการ 

นำยก อบต.รอบเวียง ถอนสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ให้สอบถามที่นิติกรในการถอนสภาพ

การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายข้อมาประกอบกัน 

หากน้ีข้อสงสัยก็สอบถามได้  

นำงน่ิมนวล  ปัญโญนันท์ -  แจ้งผลการประเมินขององค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ในตอนน้ีได้ 

ปลัด อบต.รอบเวียง ประกาศผลออกมาแลว้ ในแตล่ะส่วนก็มีคะแนนด ีเกิน ๘๐ คะแนนขึน้ไป 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  กล่าวขอบคุณและแสดงความยนิดทีี่มีผลการปฏิบัตงิานที่ดีและช่วยกันปฏิบัติ 

นำยก อบต.รอบเวียง หน้าที่ร่วมกันท างานเป็นอยา่งด ีมาโดยตลอด 

 

 

       / นำยประครอง  พูลเจริญ... 



   -๑๑- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวผลการประเมินของส่วนสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ยังมี 

ประธำนสภำ อบต. การปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ในเร่ืองการส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

รอบเวียงเข้าร่วมอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพของกิจการสภาและขอแจ้งการอบรมใน

ครัง้ต่อไปและจะเสนอให้สมาชิกสภาท่านใดไปอบรมจะแจ้งอีกรอบ 

นำงสำวสำยพนิ คุณมำก -  แจ้งการเข้าร่วมอบรมการระงับอัคคีภัยภายในองค์กร ทางน้ า วันที่ ๑๐  

หัวหน้ำส ำนักปลัด มิถุนายน ๒๕๕๙ 

นำยศุภชัย  อุปนันท์ -  แจ้งผลการสอบคัดเลอืก ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผลการสอบ คือ นายอนุชา ใจยะ 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  แจ้งร่วมงานปั่นจักรยานและรว่มบริจาคเงินช่วยเด็กในโรงเรียนเวียงป่าเป้าที่ 

นำยก อบต.รอบเวียง ถูกไฟไหม้  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๕.๐๐ น. 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดจะสอบถาม 

ประธำนสภำ อบต. หรือเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรอืไม่ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดสอบถามหรือ

ข้อเสนอ ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลำ  ๑๖.๐๐ น. 

 

(ลงช่ือ)            (ลงช่ือ)   ประเสริฐ  สะสม 

           ( นายอินถา  พรมยศ )                     ( นายประเสริฐ   สะสม ) 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ          คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 

(ลงช่ือ)     กรรณิการ์   แก่นพล     (ลงช่ือ)      พงษ์ศักด์ิ   อารย์ี 

         ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )                      ( นายพงษ์ศักด์ิ  อารย์์ ) 

คณะกรรมการสามัยตรวจรายงานการประชุมสภา                   ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 

 

    (ลงช่ือ)      ประครอง   พูลเจริญ 

     ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 


