
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  5  เดือน  กมุภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   9    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 - ลา 
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 

1 นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
2 นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
3 นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
4 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการคณะผู้บริหาร หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
5 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
6 นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
7 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
8 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา ฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
9 นางสาวญาณิศา  นนท์คลัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ญาณิศา  นนท์คลัง  

10 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
11 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 
 

2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
 



      -๒- 

ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการลาประชุมของท่านประเสริฐ  สะสม  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ประธำนสภำ อบต.  

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธำนสภำ อบต.    ซึ่งได้แนบไปกับวาระการประชุม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขในรายงาน         
     การประชุม  ก็สามารถยกมือสอบถามหรือขอแก้ไขได้  

- ไม่ มี สมาชิกสภา ฯ อบต .รอบ เวียง  ท่ าน ใดต้ องการสอบถามหรือแก้ ไข   
ประธานสภา ฯ  อบต.รอบเวียง  จึงขอมตเิพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่   1 
ประจ าปี  พ.ศ.  2561  เมื่อวันอังคารที่  26  ธันวาคม  2560  จ านวน  9  เสียง   

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  ท่านใดมีความประสงค์จะแจ้งเรื่องใดก็   
ประธำนสภำ อบต.    เชิญได้      

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งแนะน าเจ้าหน้าที่มาท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ  อบต.รอบเวียง   
นำยก  อบต.รอบเวียง   นางสาวญาณิศา  นนท์คลัง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ระเบียบวำระท่ี   4     เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี   5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่  1  เรื่องพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/ 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก  อบต.รอบเวียง  ได้เสนอเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี  
ประธำนสภำ  อบต.  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -กล่าว  เนื่องจาก อบต.รอบเวียง  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม/นำยก 
อบต.รอบเวียง    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในสภาพปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน  จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การบริหารงานของ  อบต.รอบเวียง  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่    
ตามอ านาจหน้าที่โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล  แต่ เนื่ องจากบางโครงการมาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี          
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.รอบเวียง  บางโครงการบรรจุไม่ตรงปีงบประมาณ
ที่จะด าเนินการ  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังกล่าว 

3/บัญชีสรุปโครงกำร... 
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                                                               บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
                แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
                            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

   1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ01)  2  โครงการ  1,410,000  บาท 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ02)  2  โครงการ  4,500,000  บาท 
     รวม    4  โครงการ   5,910,000  บาท 
 
นำยพศำล  พุทธิมำ    กล่าว  ขออนุญาตต่อประธานสภา  อบต.รอบเวียง  ได้ให้รองนายก อบต.รอบเวียง  
นำยก  อบต.รอบเวียง    ทั้ง  2  ท่าน  ได้รายงานต่อในส่วนต่อไป    

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าวอนุญาต 
ประธำนสภำ อบต. 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  กล่าว  เรียนประธานสภา อบต.รอบเวียง  และสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน  
รองนำยก อบต.รอบเวียง  กระผมขอเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2561  เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ01)  ให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง   
ได้ดูตามเอกสารไปตามกัน 
1. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอย 16      
หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน 

1.1  สถานที่ ซอย 16 หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน จากบ้านนายปิง สะหัสสะ    
ถึง บ้านหงส์มังกร เลขที่ 222 

1.2 ระยะทาง 180 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการเพ่ิมปี   พ.ศ. 2561  งบประมาณ   
460,000.- บาท 

     2. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน 
2.1 สถานที่ ซอย 6 บ้านหนองด่าน (หัวฝาย) จากโรงอบขนมปัง เลขที่ 237  

ถึง ทางเข้าหมู่บ้านเจมชญา 
2.2 ระยะทาง  395 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อย 

กว่า 1,580.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการเพ่ิมปี  พ.ศ. 2561  งบประมาณ    

950,000.- บาท 

     3. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
     4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     5. โครงการ กิจกรรมเชิญชูคุณค่าผู้สูงอายุ 

 

4/6. โครงกำร... 
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     6. โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ 
     7. โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้น าสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นก้าวสู่ยุค 4.0 

     8. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ 

     9. โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

    เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ05) 
     1. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ (หมู่บ้านทรัพย์ธานี) 

1.1  สถานที่ หมู่บ้านทรัพย์ธานี หมู่ที่  5 บ้านป่ายางมนใหม่ จากบ้าน     
นายธนชาติ ไชยมงคล  ถึงบ้านนายวินัย นันฝั้น  

1.2 ระยะทาง 670.00 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย 
กว่า 2,680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 

ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ   พ.ศ.  2561  งบประมาณ   
1,700,000.- บาท 

2. โครงการ วางท่อระบายน้ าคอนกรีต จ านวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  3         
บ้านป่าบง 

      วางท่อระบายน้ าคอนกรีต จ านวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 สถานที่ จากบ้านนายประเสริฐ สะสม ถึงบ้านนายธวัช  

เรือนแก้ว โดยวางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 249 
ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.10 x1.30 เมตร  จ านวน 35 บ่อ 

ช่วงที่ 2 สถานที่ จากบ้านนางเจมจิรา คาริ  ถึง ล าน้ าลาว โดยวาง 
ท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 389 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
ขนาด 1.10 x1.30 เมตร  จ านวน 51 บ่อ  

ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ   
2,800,000.- บาท 

 
นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  กล่าว  ขอน าเรียนในรายละเอียดโครงการพัฒนาเพ่ิมเติม  ครั้งที่   1  ประจ าปี     
รองนำยก อบต.รอบเวียง  งบประมาณ  พ.ศ.  2561   
     เพิ่มเติม (แบบ ผ01) 
     1. โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยฌาปนกิจ  บ้านหนองด่าน  หมู่ที่  1   

ก่อสร้างศาลาพักคอยฌาปนกิจ  สถานที่ บริเวณฌาปณกิจสถาน  บ้านหนอง 
ด่าน หมู่ 1 ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ความยาว  20.00  เมตร  สูง  3.00  เมตร    

      ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  งบประมาณ  450,000  บาท 

     2. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 
2.1 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพัก  สถานที่บ้านป่ายางมน หมู่ 2  

ซอย 8 บ้านนางแสงบุญ ศิริค าปา ถึงซอย 11 บ้านนายถวิล จ๊ะสิงห์ 
 
 

5/2.2 วำงท่อ.. 
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2.2 วางท่อคอนกรีตเสริม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน   
318 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.10 x 1.30 เมตร จ านวน 42 บ่อ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  งบประมาณ  1,200,000  บาท 

     3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 
3.1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่  บ้านป่ายางมน      

หมู่ 2  บ้าน  ร.ต.ท.กิตติศักดิ์  เทพนันท์  เชื่อมต่อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
หน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน 

3.2 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร          
ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  งบประมาณ  160,000  บาท 

     4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หาดเชียงราย 
4.1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวหาด  

เชียงราย(จุดเริ่มต้นสหกรณ์ร้านค้าชุมชน ถึง ร้านนายธวัช ศรีโชติ) 
4.2 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร       

ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 385.00 เมตร 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  900,000  บาท 

5. โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย        
-ปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย พร้อมต่อเติม 

อาคาร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  650,000  บาท 

6. โครงการปูพ้ืนสนามเด็กเล่นโดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านป่ายางมน 

-ปูพ้ืนสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  หมู่ 5  ขนาดความ  
ยาว 8.50 เมตร  ความกว้าง 6.50 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 55.25 ตารางเมตร 
โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  200,000  บาท 

เพิ่มเติม (แบบ ผ02) 
  1. อุดหนุนปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัดท าหมันเพ่ือลด
จ านวนสุนัข และแมวที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563  จ านวนงบประมาณ  3,000  บาท 

  2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ   
20,000  บาท 
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3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ตามโครงการ  
    พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ   

20,000  บาท 

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ตามโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ    
20,000  บาท 

    เพิ่มเติม (แบบ ผ08)  บัญชีครุภัณฑ์ 
1. เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 2 ระบบ (ใช้แบตเตอร์รี่ และมือโยก)  

จ านวน 4 เครื่อง 
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ   8,000  บาท 

     2. โต๊ะท างาน  จ านวน  2  ตัว 
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  10,000  บาท 

     3. เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  2  ตัว 
       ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  6,000  บาท 

  4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  4,300  บาท 

     5. เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  1  ตัว 
       ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  3,000  บาท 

6. เครื่องมือวัดเวอร์เนีย แบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  งบประมาณ  3,500  บาท 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว  ตามที่นายก อบต.รอบเวียง  และรองนายก  อบต.รอบเวียง  ได้น าเรียนต่อ
ประธำนสภำ อบต.    สภา อบต.รอบเวียง  ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดจะมีข้อสอบถาม  
     หรือมีข้อสงสัย  ก็สามารถสอบถามได้ 

นำยเอกภพ  รัศมี   สอบถามหน้าที่ 14 ข้อที่ 5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่ง 
ส.อบต. หมู่ที่ 1    ท่องเที่ยวหาดเชียงราย  ในการค านวณราคาต่อตารางเมตรมีราคาค่อนข้างสูง   
     เมื่อเทียบกับความกว้างคูณความยาว (5 ม. X 6 ม.) 
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นำยไพศำล  พุทธิมำ   ชี้แจง  ในตอนนี้เป็นการค านวณจากการต้องรื้อถอนและก่อสร้างใหม่  ในการนี้ขอ
นำยก อบต.รอบเวียง   เสนอในร่างข้อบัญญัติอีกรอบ  ซึ่งจะมีรูปแบบรายละเอียดที่สมบูรณ์  ในตอนนี้เป็น 
     การประมาณการงบประมาณคร่าว ๆ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ก็ขอให้ดูในร่างข้อบัญญัติอีกรอบ  น่าจะมีความชัดเจนมากข้ึนในงบประมาณ 
ประธำนสภำ อบต.  

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -กล่าว  ในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินสะสม  มีข้อบังคับระเบียบ
นำยก  อบต.รอบเวียง   ในโครงการค่อนข้างมาก  จะขอน าเรียนรายละเอียดของแต่ละโครงการ  ในการเสนอ 
     ร่างข้อบัญญัติอีกครั้ง  ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงออกแบบและประเมินงบประมาณอยู่ 

-กล่าว  หากมีการประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน  ก็ขอน าผลการประชุมไปน าเรียนต่อ 
ประชาชนในพ้ืนที่  ตามงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ ส.อบต.  
ด้วย 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  ต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยอีก
ประธำนสภำ อบต.    หรือไม ่

-ไม่มีสมาชิก อบต.รอบเวียงท่านใด  สอบถามหรือมีข้อสงสัย  ประธานสภา อบต.   
รอบเวียง  จึงขอมติให้ความเห็นชอบ  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561       
โดยการยกมือ 
-ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 

ญัตติที่  2  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุม  สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  พ.ศ.  2561 
นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธำนสภำ อบต.   พ.ศ.  2547  ในข้อ  21  การก าหนดสมัยประชุมของแต่ละปีนั้น  วันเริ่มต้นสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประชุมท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
-ก็ขอให้มรการเสนอ  โดยมีผู้เสนอและผู้รับรอง  จ านวน  2  ท่าน 

2.1 ให้เสนอก าหนดสมัยการประชุมโดยนับสมัยแรกของปีรวมไปด้วย 
นำยดุษฎี  วงสถำวร     เสนอ  จ านวน  4  สมัย   
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรอง  คนที่  1  นายเอกภพ  รัศมี  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
      คนที่  2  นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิก อบต.รอบเวียงท่านใด  เสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.  -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดเสนอ  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงขอมติ 

รับรองตามท่านดุษฎี  วงสถาวร  ได้เสนอ 
 -ที่ประชุม  มีมติรับรองจ านวน  9  เสียง 
 

8/2.2 ก ำหนดระยะเวลำ... 
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    2.2 ก ำหนดระยะเวลำตำมสมัยกำรประชุมสำมัญ  แต่ละสมัยในปีนั้นก ำหนดกี่วัน 
นำยประครอง  พูลเจริญ  ให้มีผู้เสนอและมีผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน  ให้สมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ได้เสนอ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   เสนอ  สมัยที่  2  วันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2561 
ส.อบต. หมู่ที่ 4            สมัยที่  3  วันที่  15 – 29  กรกฎาคม  2561 
            สมัยที่  4  วันที่  15 – 29  ธันวาคม  2561 
    ผู้รับรอง    คนที่  1  นายเอกภพ  รัศมี  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
         คนที่  2  นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถาม  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  เสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.   -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดเสนอ  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงขอมติ 
     รับรองตามท่ีท่าน  ดุษฎี  วงสถาวร  ได้เสนอ 
 -ที่ประชุม  มีมติรับรองจ านวน  9  เสียง 

 2.3 ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  สมัยแรกของปีถัดไปและ
ก ำหนดกี่วัน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ให้มีผู้เสนอและมีผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน  ให้สมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ได้เสนอ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   เสนอ  สมัยที่  2  วันที่  5 – 19  กุมภาพันธ์  2562 
ส.อบต. หมู่ที่ 4               
    ผู้รับรอง    คนที่  1  นายสมบูรณ์  สมศักดิ์   ส.อบต. หมู่ที่ 3 
         คนที่  2  นางกรรณิการ์  แก่นพล   ส.อบต. หมู่ที่ 2 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถาม  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  เสนออีกหรือไม ่
ประธำนสภำ อบต.   -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดเสนอ  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงขอมติ 
     รับรองตามท่ีท่าน  ดุษฎี  วงสถาวร  ได้เสนอ 
 -ที่ประชุม  มีมติรับรองจ านวน  9  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด
ประธำนสภำ อบต.     มีข้อราชการหรือมีข้อเสนอแนะก็เชิญได้   

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  แจ้งทิศทางการเลือกตั้ง  น่าจะประมาณกลางปี  พ.ศ.  2561  โดยจะเริ่มจาก  อบจ.  
ปลัด  อบต.รอบเวียง   แล้วเทศบาลต าบล  ส่วน  อบต. คงจะอยู่ในช่วงท้ายปี  พ.ศ.  2561  ก่อนจะมีการ 
     เลือกตั้ง  ส.ส.  ต่อไป   

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก  ประชาสัมพันธ์รับแจ้งเด็กแรกเกิดไปอีก  1  ปี  ให้นับไปข้างหน้าเข้าข่ายยากจน      
หัวหน้ำส ำนักปลัด   มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ๆ ละไม่เกิน  3,000  บาท/เดือน 

9/นำยประครอง...   
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นำยประครอง  พูลเจริญ  -แจ้ งหลั ง เลิ กการประชุมจะมีการน าพวงหรีด ไป งานศพพ่อของเจ้ าหน้ าที่              
ประธำนสภำ อบต.      หากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  มีเวลาว่างก็ขอเชิญ 
     - สอบถามมีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อราชการ 
     หรือข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  

- ไม่มีท่านใดเสนอหรือมีข้อราชการแจ้ง  ประธานสภา  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 


