
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

สมัยสำมัญ   สมัยท่ี   ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 

วันท่ี   ๒๒  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    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 อินถา  พรมยศ  

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.รอบเวียง ส าราญ  ราชกุลนา  

๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  

๔ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ เลขานุการคณะผู้บรหิาร ชูศักด์ิ  อะทะสุวรรณ์  

๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  บต.รอบเวียง น่ิมนวล  ปัญโญนันท์  

๖ นางสาวสายพิน  คุณมาก บุคลากร สายพิน  คุณมาก  

๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

๘ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  

๙ นางนฤมล  วงศษ์า ผู้ช่วนเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศษ์า  

๑๐ นายโพธิ์ทัย  ราชสมบัติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โพธิ์ทัย  ราชสมบัติ  

 

 

 



      -๒- 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓   

ประธำนสภำ อบต.  ครัง้ที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระเบียบวำระที่  ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  ในที่ประชุมได้ 

ประธำนสภำ อบต.  ตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมาตามที่เลขานุการ ได้แนบไปกับวาระ 

การประชุม  หากสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามหรือขอแก้ไขก็สามารถยกมือ 

สอบถามได้ 

-  ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถาม ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวียง  จึงขอมติในที่ประชุมเพ่ือรับรองการประชุม สมัย

สามัญ สมัยที่  ๓ คร้ังที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  

๒๕๕๙  โดยการยกมือ 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  ๑๐  เสยีง 

ระเบียบวำระที่   ๓   เรื่องเพื่อพจิำรณำ 

๓.๑  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขั้นแปรญัตติ)  

(ขั้นลงมติ) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ในระเบียบวาระที่ ๓.๑  เร่ือง พิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธำนสภำ อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขั้นแปรญัตติ) (ขั้นลงมติ) แจ้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในที่ประชุมได้ รับแจ้งจากประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติว่าไม่มีสมาชิกท่านใดย่ืนค าแปรญัตติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอให้ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติไดร้ายงานผลต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงอีกคร้ัง 

ประเสริฐ  สะสม -  เรียนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกองค์การ 

ประธำนคณะกรรมกำรฯ บริหารส่วนต าบลรอบเวียงทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ  สะสม ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  ณ  วันที่  ๑๙  สงิหาคม  

๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบ

เวียง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  ๓  ท่าน ดังน้ี 

       /  นำยประเสริฐ  สะสม.... 



   -๓- 

นำยประเสริฐ  สะสม - ๑.  นายประเสริฐ  สะสม  เป็นประธานคณะกรรมแปรญัตติ 

ประธำนคณะกรรมกำรฯ    ๒.  นายอินถา  พรมยศ เป็นกรรมการ 

    ๓  นางกรรณิการ์  แก่นพล เป็นเลขานุการ/กรรมการ 

-  เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

วำระที่  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทรำบ 

- ไมม่ี  

วำระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

- ไมม่ ี

วำระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อพจิำรณำ 

    ๓.๑    เร่ืองพิจารณาค าแปรญัตติ 

นำยประเสริฐ  สะสม  -  ได้สอบถามคณะกรรมการแปรญัตติ ว่ามีสมาชิกทา่นใดขอเสนอย่ืนค าแปร 

ประธำนคณะกรรมกำร ญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

หรือไม ่  

นำยอินถำ  พรมยศ  -  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มสีมาชิกทา่นใด ขอเสนอย่ืนค าแปรญัตติ ต่อตนเอง 

คณะกรรมกำร/เลขำนุกำร 

นำดุษฎี  วงสถำวร  -  แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มสีมาชิกทา่นใด ขอเสนอย่ืนค าแปรญัตติ ต่อตนเอง 

คณะกรรมกำร/เลขำนุกำร 

นำยประเสริฐ  สะสม -  ได้กล่าวว่าเมื่อไมม่ีสมาชกิท่านใด เสนอขอย่ืนค าแปรญัตติในครัง้นีเ้ห็นควรสง่ 

ประธำนคณะกรรมกำร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเพ่ือรายงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

รอบเวียง พิจารณาในวาระที่  ๓  การลงมติต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าว ข้อ ๕ วรรคท้าย ให้ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  

ประธำนสภำ อบต. ได้ร่วมในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดว้ย เพ่ือเป็นผู้พิจารณาในขั้นตอน

แปรญัตติดว้ย  ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ท่าน

ใดประสงค์จะเสนอย่ืนค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลรอบเวียงไปแล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในขั้นการลงมติในการให้ความ

เห็นชอบ ตามระเบียบข้อ ๕๒ ในวาระการลงมติจะไม่มีค าอธิบายหรือค า

อภิปรายในร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อีก  



   -๔- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งในสมาชิกในที่ประชุมทราบและขอมตใินการให้ความเห็นชอบรา่ง 

ประธำนสภำ อบต. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

โดยการยกมอื 

 -  ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

ระเบียบวำระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบ 

ประธำนสภำ อบต. เวียงหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมคีวามประสงค์จะสอบถามหรือแจ้งก็เชิญได้ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  ที่ได้ให้ความ 

นำยก อบต.รอบเวียง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติในคร้ังนี้เป็นไปตามความต้องการตามวัตถุประสงค์

ของประชาชนตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับจังหวัด ในการใช้

งบประมาณก็จะใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ หลังจากน้ีใน

ขั้นตอนการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท าตามข้อบัญญัติก็ต้องขอความ

ร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในการขับเคลื่อน

ข้อบัญญัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณครับ 

 -  แจ้งการดูงานการคัดแยกขยะบ้านโพธิ์งาม อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

วันที่ ๒๓ สงิหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

นำยอินถำ  พรมยศ -  สอบถามการที่มีผู้น าขยะมาทิง้ตามระยะทางท่าโม้-สะพานน้ าแม่ลาว ควรมี 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๒ การจัดการอย่างไร 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  การที่มีผู้น าขยะมาทิง้ตามรายงทางเป็นการลักลอบน ามาทิ้งในช่วงเวลา 

นำยก อบต.รอบเวียง กลางคืน และตอนเช้ามดืเป็นขยะจากที่อื่น คงตอ้งมีการติดป้ายเตือนเสร็จก่อน 

นำงสำวสำยพนิ  คุณมำก -  ขอเสริมการดูงานตามโครงการการคัดแยกขยะ  บ้านโพธิ์งาม อ าเภอแม่จัน  

หัวหน้ำส ำนักปลัด จังหวัดเชียงราย จะมีการลงทะเบียนเวลา ๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. จากน้ันจะ

ออกเดินทาง 

-  แจ้งโครงการเข้าค่ายเยาวชน  วันที่ ๒๖ – ๒๙  สงิหาคม  ๒๕๕๙  ณ   

วัดป่ายางมน หมู่ที่  ๕  พิธเีปิดเวลา ๐๙.๐๐ น.  ในวันที่  ๒๖  สงิหาคม  ๒๕๕๙ 

 

 

      / นำยศุภชัย  อุปนันท์.... 



  -๕- 

นำยศุภชัย  อุปนันท์ -  กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ที่ได้ให้ 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ความรว่มมือในการท างานเป็นอย่างดีมารโดยตลอด ในการท าโครงการในสว่นที่

ได้จากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ตอนนี้ยังคงค้างอีก ๓ โครงการ ซึ่งตอนน้ีก าลัง

ด าเนนิงานอยู่ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรอืไม ่เมื่อไมม่ีสมาชกิสภา 

ประธำนสภำ อบต. องค์การบริหารสว่นต าบลรอบเวียงหรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ 

ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงจึงขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลำ  ๑๒.๐๐ น. 

 

ลงช่ือ      อินถา  พรมยศ    ลงช่ือ      ประเสริฐ  สะสม 

                  ( นายอินถา  พรมยศ )     ( นายประเสริฐ  สะสม ) 

   คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม     คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   

ลงช่ือ      กรรณิการ์  แก่นพล    ลงช่ือ       พงษ์ศักด์ิ  อารย์ี 

                 ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )     ( นายพงษ์ศักด์ิ  อารย์ี ) 

   คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม           เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 ลงช่ือ         

  ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 

 ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


