
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมญั  สมัยแรก  ครั้งที่  1  ประจ ำป ี พ.ศ. ๒๕62 

วันจนัทร์ที่  11  เดือน  กุมภำพนัธ์  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต 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  สมศักด์ิ  
๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักดิ์  อารีย์  
๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ท่ี  ๑ เอกภพ  รัศมี  
๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๒ อินถา  พรมยศ  
๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ท่ี  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  
๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ท่ี  ๓ ประเสริฐ   สะสม  
๘ นายบุญส่ง    วงศ์ค ายอด ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ บุญส่ง    วงศ์ค ายอด  
๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  14  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 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนนัท์  
6 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
7 นางวันเพญ็  ยะฝ้ัน ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝ้ัน  
8 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
9 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา ฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  

10 นางสุนันทา  ศรีปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขฯ สุนันทา  ศรีปัญญา  
11 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
12 นางสาวชลิตา  วงค์สกุล นิติกรปฏิบัติการ ชลิตา  วงค์สกุล  
13 นางสาวรัชฎาพร  จิตร์ไชย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รัชฎาพร  จิตร์ไชย  
14 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานท่ัวไป วชิระ  วรรณนิล  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 

2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระที่  ๑     เร่ืองประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562  
ประธำนสภำ อบต.  

ระเบียบวำระที่  ๒   เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา
ประธำนสภำ อบต.    ซึ่งได้แนบไปกับวาระการประชุม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขในรายงาน         
     การประชุม  ก็สามารถยกมือสอบถามหรือขอแก้ไขได้  

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หำกไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการสอบถามหรือแก้ไข   
ประธานสภา ฯ  อบต.    จึงขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี   
     27  ธันวาคม  2561  โดยการยกมือ 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง   

ระเบียบวำระที่   ๓     เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  ท่านใดมีความประสงค์จะแจ้งเรื่องใดก็   
ประธำนสภำ อบต.    เชิญได้    

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวำระที่   4     เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระที่   5     เร่ืองที่เสนอใหม่ 
ญัตติที่  1  เร่ืองพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/ 
เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  6 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก  อบต.รอบเวียง  ได้เสนอเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาส่ีปี  
ประธำนสภำ  อบต. (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2562 ต่อสภา อบต.รอบเวียง  ก่อนการพิจารณา 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   
นำยก อบต.รอบเวียง    เนื่องด้วย อบต.รอบเวียง  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  

แผนพัฒนาส่ีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  ครั้งท่ี  6  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.รอบเวียง  จึงขอให้
ทางสภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาส่ีปี(พ.ศ. 2561 – 2564)  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 
 

3/เหตุผลและ... 
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เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท างบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและมีการพัฒนาอยู่  
ตลอดเวลา ประกอบกับระเบียบกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ต้องมีการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ี ให้สอดคล้องกับการสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบันตาม
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามอ านาจหน้าท่ี โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 
อีกท้ังความจ าเป็นในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานรวมท้ังโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียงมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน และใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มา
รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาเกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ 
สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือส่ัง
การ หนังสือซักซ้อมต่างๆ ในการจัดท างบประมาณ อีกท้ังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม และ
ครุภัณฑ์ ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ดังนี้ 

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

4/เม่ือแผนพัฒนำ… 
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

และ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 
เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

     บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
  แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
     คร้ังที่ 6 ประจ ำปี พ.ศ.2562 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

************* 

1. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร กำรสำธำรณสุข 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2562  จ านวน 4  โครงการ งบประมาณ  
80,000  บาท 

     2. ยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำร 
  2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (ผ01) ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ  300,000  บาท 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ผ01) ปี พ.ศ.2562 จ านวน 1  
โครงการ  งบประมาณ  140,000  บาท ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 140,000  บาท  รวม  2 โครงการ งบประมาณ 580,000 บาท 

 
                                                                แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                  

             เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 6 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
                                      ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร 

                                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

     1. ยุทธศำสตร์จังหวัด:ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด:ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา
ด้าน การเมืองการบริหาร 
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     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง:ยุทธศาสตร์
ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          แผนงำน : บริหารงานท่ัวไป 
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพและพัฒนา 

ศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้น ากลุ่มองค์กร
ต่างๆ ปี พ.ศ. 2562  งบประมาณ 300,000 บาท 

2. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด:ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง :ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แผนงำน : การรักษาความสงบภายใน 
-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(หลักสูตรจัดต้ัง) 

ปี พ.ศ. 2562  งบประมาณ 140,000 บาท และปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 
140,000 บาท 

3. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด:ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
การศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง:ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 

      แผนงาน: สาธารณสุข 
-อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ ท่ี 1 บ้านหนองด่าน       

ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 20,000 บาท 

4. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด:ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
การศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง:ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 

 แผนงาน: สาธารณสุข 
-อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ ท่ี 2 บ้านป่ายางมน       

ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 20,000 บาท 
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5. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด:ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
การศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง:ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 

 แผนงาน: สาธารณสุข 
-อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณ สุข  หมู่ ท่ี  3  บ้านป่ าบง            

ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 20,000 บาท 

6. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด:ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
การศึกษาและการสาธารณสุข 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง:ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 

 แผนงาน: สาธารณสุข 
-อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่       

ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 20,000 บาท 

                                                                บัญชีครุภัณฑ์                                                                     
    แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  

        คร้ังที่ 6  ประจ ำปี พ.ศ.2562   
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

                        ************* 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป้าหมาย เครื่องเคลือบบัตร จ านวน 1 เครื่อง ปี  พ .ศ. 2562 งบประมาณ      
4,500 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลักส านักงานปลัด 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป้าหมาย ตู้บานเล่ือนกระจก 5 ฟุต จ านวน 3 ตู้ ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ      
16,500 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลักส านักงานปลัด 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย ไวร์เลส เร้าเตอร์ โมเด็ม (Wireless Router Modem) จ านวน 1 เครื่อง         
ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 2,500 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลักส านักงานปลัด 

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่อง         
ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 1,400 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลักส านักงานปลัด 

 



 
5. แผนงำนสำธำรณสุข...   

-5- 

5. แผนงานสาธารณสุข  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส านักง าน 
เป้าหมาย ตู้บานเล่ือนกระจก 5 ฟุต  จ านวน 2 ตู้ ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ      
11,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลักส านักงานปลัด 

6. แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง           
ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 17,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลักส านักงานปลัด 

7. แผนงานกองการศึกษา หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป้าหมาย เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 2 ตัว ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 6,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลักกองการศึกษาฯ 

8. แผนงานกองการศึกษา หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป้าหมาย ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน  2 ตู้ ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 11,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลักกองการศึกษาฯ 

9. แผนงานกองการศึกษา หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป้าหมาย พัดลมติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 3,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลักกองการศึกษาฯ 

10. แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป้าหมาย  โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ปี  พ.ศ. 2562 งบประมาณ 5,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลักกองช่าง 

11. แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เป้าหมาย  เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 3,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลักกองช่าง 

12. แผนงานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 4,300 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองคลัง 

13. แผนงานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย  เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบท่ี 1 
จ านวน 1 ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 18,800 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    
กองคลัง 

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

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หากไม่มีจึงขอมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ประธำนสภำ อบต.     เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยการยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 
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ญัตติที่  2  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุม  สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 
นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธำนสภำ อบต.   พ.ศ. 2547  ในข้อ  21  การก าหนดสมัยประชุมของแต่ละปีนั้น  วันเริ่มต้นสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประชุมท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
-ก็ขอให้มกีารเสนอ  โดยมีผู้เสนอและผู้รับรอง  จ านวน  2  ท่าน 

2.1 ให้เสนอก าหนดสมัยการประชุมโดยนับสมัยแรกของปีรวมไปด้วย 
นำยดุษฎี  วงสถำวร     เสนอ  จ านวน  4  สมัย   
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรอง  คนท่ี  1  นายประเสริฐ  สะสม  ส.อบต. หมู่ท่ี 3 
      คนท่ี  2  นายเอกภพ  รัศมี  ส.อบต. หมู่ท่ี 1 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถามมีสมาชิก อบต.รอบเวียงท่านใด  เสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.   

ที่ประชุม  ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  จึงขอมติรับรองตามท่ีท่านดุษฎี  วงสถาวร  ได้เสนอ 
ประธำนสภำ อบต. 

ที่ประชุม   มีมติรับรองจ านวน  10  เสียง 

    2.2 ก ำหนดระยะเวลำตำมสมัยกำรประชุมสำมัญ  แต่ละสมัยในปีนั้นก ำหนดก่ีวัน 
นำยประครอง  พูลเจริญ  ให้มผู้ีเสนอและมีผู้รับรองจ านวน  2 ท่าน ให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ได้เสนอ 
ประธำนสภำ อบต. 

นำยประเสริฐ  สะสม   เสนอ  สมัยท่ี  2  วันท่ี  1 – 15  พฤษภาคม  2562 
ส.อบต. หมู่ที่ 3            สมัยท่ี  3  วันท่ี  10 – 25  กรกฎาคม  2562 
            สมัยท่ี  4  วันท่ี  15 – 29  ธันวาคม  2562 
    ผู้รับรอง    คนท่ี  1  นายดุษฎี  วงสถาวร  ส.อบต. หมู่ท่ี 4 
         คนท่ี  2  นายสมบูรณ์  สมศักดิ์  ส.อบต. หมู่ท่ี 3 
 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถาม  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  เสนอเพิ่มอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.    

ที่ประชุม    ไม่มี 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  จึงขอมติ รับรองตามท่ีท่านประเสริฐ  สะสม  ได้เสนอ 
ประธำนสภำ อบต. 

ที่ประชุม   มีมติรับรองจ านวน  10  เสียง 

 2.3 ก ำหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  สมัยแรกของปีถัดไปและ
ก ำหนดก่ีวัน 

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

นำยประเสริฐ  สะสม  เสนอการประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี  5 – 19  กุมภาพันธ์  2563 
ส.อบต. หมู่ที่ 3               
    ผู้รับรอง    คนท่ี  1  นายดุษฎี  วงสถาวร  ส.อบต. หมู่ท่ี 4 
         คนท่ี  2  นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต. หมู่ท่ี 5 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถาม  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  เสนอเพิ่มอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.    

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  จึงขอมติ รับรองตามท่ีท่านประเสริฐ  สะสม  ได้เสนอ 
ประธำนสภำ อบต. 

ที่ประชุม   มีมติรับรองจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ สรุปการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
ประธำนสภำ อบต.   -สมัยท่ี  2  วันท่ี  1 – 15  พฤษภาคม  2562 
              -สมัยท่ี  3  วันท่ี  10 – 25  กรกฎาคม  2562 
             -สมัยท่ี  4  วันท่ี  15 – 29  ธันวาคม  2562 
    และการประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี  5 – 19  กุมภาพันธ์  2563 

ระเบียบวำระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ 
    6.1 กำรจัดกำรขยะของเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง  ได้น าเรียนเรื่องการจัดการขยะของเขตรับผิดชอบ อบต.
ประธำนสภำ อบต.   รอบเวียง  ตามนโยบายรัฐบาล จากนั้นก็ขอเชิญสมาชิก อบต.รอบเวียง  และผู้เข้าร่วม 
     ประชุม  แจ้งในวาระอื่น ๆ ต่อไป 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งการบริหารจัดการขยะของเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง ตามนโยบายเชียงราย
นำยก อบต.รอบเวียง   เมืองสะอาด  โดยได้ Kikc off กับการท า MOU ร่วมกันภายในต าบลรอบเวียง  และ  

เป็นความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนในพื้นท่ี  ตามนโยบายคัดแยกก่อนท้ิง   
การจัดท าเสวียน  บ่อพักดักกล่ินโคลน   
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ในกรณีท่ีมีประเพณีต่างๆ  หรือการอบรมสัมมนา  ก็จะมีการณรงค์ให้ใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ  ไม่ใช้โฟมหรือพลาสติก ในการนี้ให้มีการจัดท าโครงการในแต่ละหมู่บ้าน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดต่อไป 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  แจ้งปฏิทินการจัดท าโครงการขยะ  ซึ่งเป็นนโยบายแห่งชาติ  โดยมีการก าหนดลง 
ปลัด  อบต.รอบเวียง    พื้นท่ีคร่าวๆ  ดังนี้  
     -เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  บ้านหนองด่าน  หมู่ท่ี 1 
     -เดือนเมษายน  พ.ศ.  2562  บ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี  2 
     -เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562  บ้านป่าบง  หมู่ท่ี  3 
     -เดือนมิถุนายน  บ้านป่างิ้ว  หมู่ท่ี 4 
     -เดือนกรกฎาคม  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ท่ี 5 
    ตามจ านวนเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะให้มากท่ีสุด 

    6.2 กำรออกเยี่ยมผู้พิกำรและผู้สูงอำยุที่ป่วยติดเตียง   
นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์   แจ้งการออกเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีป่วยติดเตียง  ตามก าหนดการออกเยี่ยม   
ปลัด  อบต.รอบเวียง     และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนได้แจ้งทางไลน์กลุ่มสภา อบต.รอบเวียง  และได้ 

แจ้งทางผู้น าชุมชนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น  จึงขอแจ้งย้ าการออกเย่ียมอีกครั้ง  โดยจะ 
ออกเยี่ยมแต่ละหมู่  ในเวลา  09.30 น. เป็นต้นไป  ส่วนวันท่ีออกเยี่ยมก าหนดไว้ดังนี ้
 -วันท่ี 11 กุมภาพันธ์  2562  บ้านหนองด่าน  หมู่ท่ี 1  และบ้านป่างิ้ว   
หมู่ท่ี 4 
 -วันท่ี 12 กุมภาพันธ์  2562  บ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี  2 
 -วันท่ี 13 กุมภาพันธ์  2562  บ้านป่าบง  หมู่ท่ี  3 
 -วันท่ี 14 กุมภาพันธ์  2562  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ท่ี 5 
จึงแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ทราบและร่วมออกเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุ 
ป่วยติดเตียงตามต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ  มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดจะแจ้งให้ทราบในวาระ
ประธำนสภำ อบต.       นี้อีกหรือไม่ 

นำงสำวชลิตำ  วงค์สกุล  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้    
นิติกร ฯ     เกี่ยวกับกฎหมายและประชาธิปไตย ในวันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562  ต้ังแต่เวลา    
     09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมพวงแสด 1 อบต.รอบเวียง  

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์   แจ้งประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขจะด าเนินโครงการสุขาภิบาลอาการ ในวันศุกร์ท่ี  
ปลัด  อบต.รอบเวียง      15 กุมภาพันธ์ 2562 ต้ังแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพวงแสด 1   
     อบต.รอบเวียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถามมีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อราชการ 
ประธำนสภำ อบต.      หรือข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่         
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ที่ประชุม   ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  มี ไม่มีท่านใดเสนอหรือมีข้อราชการแจ้ง  
ประธานสภา  อบต.รอบเวียง   จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑2.๐๐ น. 
 
 
 

ลงช่ือ      อินถา  พรมยศ    ลงช่ือ       ประเสริฐ  สะสม 
                  ( นายอินถา  พรมยศ )     ( นายประเสริฐ  สะสม ) 
      คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
  

ลงช่ือ     กรรณิการ์  แก่นพล    ลงช่ือ        พงษ์ศักดิ์  อารีย์ 
                 ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )     ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 
    คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                        เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
  ลงช่ือ         ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


