
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่2  ครั้งที่  3  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่  30  เดือน  กนัยำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    คน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชือ่ 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. หมู่ที ่ ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  10  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

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 เลขานุการคณะผู้บริหาร ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  บต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
๖ นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
๘ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
๙ นายสุชาติ  มณีโชติ นิติกรช านายการ สุชาติ  มณีโชต ิ  

10 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 
 

 
2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   แจ้งการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  
ประธำนสภำ อบต.      

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา ฯ  อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธำนสภำ อบต.  ที่ได้แนบไปกับวาระการประชุม  หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขหรือสอบถามก็

สามารถยกมือขอแก้ไขหรือสอบถามได้  
- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดต้องการแก้ไขหรือสอบถาม ประธานสภาฯ อบต.      
รอบเวียง  จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559          
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  2  โดยการยกมือ 
-  มตใินที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  -ไม่มี 
ประธำนสภำ ฯ อบต.    

ระเบียบวำระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำ อบต.    -แจ้งข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่าย 
ประธำนสภำ ฯ อบต.     การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    พ.ศ.  2547  และฉบับที่ 2  พ.ศ.  2548  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2558  และ       
    ข้อราชการอ่ืน ๆ  จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ข้อ 59 ในกรณีที่มี 
    รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและมีความ  
    จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ 
    อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ขอให้นายก  อบต.รอบเวียง   
    ได้เสนอชี้แจงต่อสภา ฯ  หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

นำยไพศำล พุทธิมำ   -เรียนประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ตามที่ในการประชุมครั้งก่อนคณะ 
นำยก อบต.     ผู้บริหารได้น าเสนอการพิจารณาโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่  และโอนลดงบประมาณ    
    ต่อสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ไปแล้วนั้น  สภา ฯ  อบต.รอบเวียง  ได้ให้ความเห็นชอบ 
    อนุมัติ เป็นที่ เรียบร้อย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน         
    การเบิกจ่าย การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2558   
    และข้อราชการอ่ืน ๆ  จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ข้อ  59  ในกรณี 
    ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและมีความ 
    จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ 
    อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   
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    -ในการนี้  ขอสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินลงโครงการจ านวนรวม 
    โอนตั้งเพ่ิมเป็นรายการใหม่  11  รายการ  รวมโอนลด  จ านวน  26  รายการ      
    เป็นเงินทั้งสิ้น  2,196,000  บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
    เสนอต่อสภา ฯ  อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  การพิจารณากันเงินในโครงการต่าง ๆ  จะไม่มีค าอภิปรายใด ๆ  เพราะมีการ
ประธำนสภำ ฯ อบต.    พิจารณาเห็นชอบ  อนุมัติในการประชุมครั้งก่อนไปแล้ว  ก็จะขอมติอนุมัติหรือไม่ 
    อนุมัติ  และขอพิจารณาทีละญัตติ 
 ญัตติที่  1  พิจำรณำกันเงิน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    
รอบเวียง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 3 ช่วง ขนาดกว้าง 3.00-6.00 เมตร 
ระยะทางรวม 62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่  คสล. ไม่น้อยกว่า 
273.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่  อบต.         
รอบเวียง  ก าหนดสถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการพิกัดที่ N.19.914716 
E.099.877913 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ N.19.914774 E.099.877407 
บริเวณภายในที่ท าการ อบต.รอบเวียง บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่  5 ต.รอบเวียง       
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  งบประมาณ  153,000 บาท (เงินรายได้) 

        -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 2  พิจำรณำกันเงิน  
ประธำนสภำ ฯ อบต.   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านนายมิ่งขวัญ  หมื่นสันธิ บ้านป่ายาง 
    มนใหม ่ หมู่ที่ 5  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8      
    บ้านนายมิ่งขวัญ หมื่นสันธิ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
    ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360.00  
    ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียด 
    ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น 
    โครงการเชื่อมต่อกับถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายมิ่ งขวัญ หมื่นสันธิ           
    sta0+000 พิกัดที่ N.19.916967 E.099.879737 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ  
    ล าเหมืองสาธารณะ sta 0+090 พิกัดที่  N.19.917064  E.099.878905      
    บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย งบประมาณ  
    210,000  บาท (เงินรายได้) 
         -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 
 
 
 
 

4/ญัตติที่  3...   
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นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่  3  พิจำรณำกันเงิน  
ประธำนสภำ ฯ อบต.    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักบ้านหัวฝาย เชื่อมคลองชลประทาน  
    บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
    สายหลักบ้านหัวฝาย เชื่อมคลองชลประทาน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง    
    4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
    กว่า 1,200.00 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ  0.30 เมตร หรือตาม 
    สภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.รอบเวียงก าหนด  
    สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้าน     
    นางจันทรา รังสี  sta 0+000 พิกัดที่ N.19.889567 E.099.791180 จุดสิ้นสุด 
    โครงการถึงถนนคลองชลประทาน sta 0+300 พิกัดท่ี N.19.889832   
    E.099.789687 บ้านหนองด่าน (หัวฝาย) หมู่ที่ 1 ต.รอบเวียง  อ.เมืองเชียงราย    
    จ.เชียงราย งบประมาณ 690,000  บาท (เงินรายได้) 
       -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ   ญัตติที่  4  พิจำรณำกันเงิน 
ประธำนสภำ ฯ อบต.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 10 เชื่อมรางระบายน้ า         
    เดิม หมู่ที่ 5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   
    ซอย 10 เชื่อมรางระบายน้ าเดิม หมู่ที่  5 แบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง        
    0.50  เมตร ระยะทาง 59.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  ศก.  
    0.40 เมตร จ านวน  11 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่      
    อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่ด าเนินการ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณปากซอย 10  
    บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5  พิกัดที่ N.19.913401 E.099.882231 จุดสิ้นสุด 
    โครงการเชื่อมต่อรางระบายน้ า คสล.เดิม บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านป่ายางมน   
    พิกัดที่ N.19.913041  E.099.881714  บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง     
    อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  งบประมาณ  132,000  บาท (เงินรายได้) 
       -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 5  พิจำรณำกันเงิน 
ประธำนสภำ ฯ อบต.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  ซอย 4   
    บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
    คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 4 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 แบบมีฝาปิด ขนาด
    ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 12.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
    ขนาด ศก.  0.40 เมตร จ านวน 4 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน 
    ที่ก าหนด  สถานที่ด าเนินการ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายวิมาน  อุปนันท์  
    พิกัดที่ N.19.916814 E.099.888331 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อรางระบายน้ า  
    คสล.เดิม พิกัดที่  N.19 .916852  E.099.888432 บ้ านป่ าบง หมู่ที่  3           
    ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย งบประมาณ  30,000  บาท (เงินรายได้) 

      5/-ขอมติเห็นชอบ   
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     -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 6  พิจำรณำกันเงิน 
ประธำนสภำ ฯ อบต.   โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  หมู่ที่ 5 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก           
  บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5 ความยาวรวม 43 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ 
  แบบแปลนที่   อบต.รอบเวียงก าหนด  สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
  บ้านป่า ยางมน หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พิกัดท่ี   
  N.19.913369 E.099.881870 งบประมาณ 72,000  บาท (เงินรายได้) 

      -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 7  พิจำรณำกันเงิน 
ประธำนสภำ ฯ อบต.   โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พ้ืนระเบียง  และซ่อมแซมงาน 
    หลังคา ทาสีอาคาร ประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อเติมหลังคากันสาดอาคารห้องประชุม      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมงาน 
    หลังคา ทาสีอาคาร  ประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อเติมหลังคากันสาดอาคารห้องประชุม 
    รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่  
    ด าเนินการ อาคารห้องประชุมพวงแสด 1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล      
    รอบเวียง บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5  ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พิกัดที่  
    N.19.914907 E.099.877563 งบประมาณ  444,000 บาท (เงินรายได้) 
      -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 8  พิจำรณำกันเงิน 
ประธำนสภำ ฯ อบต.   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)   
    ขนาด 18,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จ านวน  
    4 เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ 
    ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู(รวมค่าติดตั้ง)จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน 
    ครุภัณฑ์ จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
    84,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
    ดังนี้ 

  1) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 

 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
 ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

 3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
 และหน่วย ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

 
6/4) เครื่องปรับอำกำศ… 
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 4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง 

 และสามารถ ถอดล้างท าความสะอาดได้ 
       - ชนิดติดผนัง 
      5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

 6) ก า ร จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งป รั บ อ าก าศ ข น าด อ่ื น ๆ  ให้ เป็ น ไป ต าม ม ติ
 คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
 ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ
 เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

       -ถ้าจ านวนบีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่     
    น้อยกว่า 

   -ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ าวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียู
 ต่อวัตต์ ) ผลที่  ได้ คื อค่ า  EER ถ้ าค่ าของ  EER สู ง ถือว่ า เครื่องปรับอากาศมี
 ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า  

      7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
 (1 ) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์  ดั งนี้  สวิตช์  1  ตัว          

 ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา 

 เครื่องปรับอากาศ) 
     งบประมาณ  84,000 บาท (เงินรายได้) 
      -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 9  พิจำรณำกันเงิน 
ประธำนสภำ ฯ อบต.    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 5 ชุดเพ่ือจ่ายเป็น  
    จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 5 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)  
    ประกอบด้วย  
     1. เครื่องบริหารข้อเข่า  มีคุณลักษณะดังนี้ 

    - โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
     - ระบบลูกปืนมีล้อช่วยแรง ใช้สายพานทรงตัว V 
    - ฐานใช้เหล็กทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 65 เซนติเมตร 
    - ฐานแท่นยาวใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 105 เซนติเมตร 
    - ฐานเบาะใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
    - เบาะใช้ไม้หนาหุ้มด้วยฟองน้ าหนังเทียม 
    - ปรับน้ าหนักเบาด้วยล้อช่วยแรง แบบสมดุล 
    - วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม.จ านวน 1 ชุด ราคาชดุละ11,900บาท 
 
 
 

7/2. เครื่องบริหำร… 
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     2. เครื่องบริหารข้อสะโพก มีคุณลักษณะดังนี้ 
    - โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 

- เสาแท่นใช้เหล็กท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 107 เซนติเมตร 
- ฐานมือจับใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 98 เซนติเมตร 
- ฐานแท่นเครื่องใช้เหล็กท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 65 เซนติเมตร 
- แท่นทรงยาวใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 90 เซนติเมตร 
- จานแป้นหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร 
- ระบบลูกปืนรับน้ าหนักเม็ดกลม 
- วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม. จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 8,500บาท 

     3. เครื่องออกก าลังกายข้อเข่า มีคุณลักษณะดังนี้ 
- โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- ฐานล่างใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2 

 นิ้วx 104  เซนติเมตร 
   - ใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ าหนัก ใช้ระบบสายพานร่อง 

- ลูกถ่วงสมดุลใช้เพิ่มความหนักเบาได้ ระบบลูกปืน 
- ความสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร 
- ความกว้างของแฮนดไม่เกิน 60 เซนติเมตร 
- ฐานเบาะสูงไม่เกิน  78 เซนติเมตร 
- เบาะใช้ไม้หนาหุ้มด้วยฟองน้ าหนังเทียม 
- วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม.จ านวน 1 ชุดราคาชุดละ 11,900บาท 

     4. เครื่องบริหารไหล่และขา มีคุณลักษณะดังนี้ 
- โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- ฐานแท่นเครื่องกระบอกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วx65 เซนติเมตร 
- ฐานแท่นยาวใช้เหล็กราง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 110 เซนติเมตร 
- แขนรับน้ าหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร   ขนาด 1 นิ้ว x 50 

เซนติเมตร 
       - มือจับใช้ท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 59 เซนติเมตร 

     - ความสูงของแท่น ไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร 
- ใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ าหนักบนล่าง 

          - วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม.จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ12,200 บาท 
     5. เครื่องออกก าลังกายแขน มีคุณลักษณะดังนี้ 

- โครงสร้างใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
    - ใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ าหนัก 

- ใช้ระบบลูกรอกสายพานร่อง V 
- ฐานแท่นเครื่องใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 

100 x  130 เซนติเมตร 
 
 

8/- ควำมสูงไม่เกิน… 
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- ความสูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร 

  - เบาะใช้ไม้หนาหุ้มด้วยฟองน้ าหนังเทียม 
     - ลูกถ่วงความหนัก ปรับได้ 
    - มือจับออกก าลังแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 127 เซนติเมตร 
    - วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า 2 มม.จ านวน 1 ชุด ราคาชดุละ12,500บาท 

งบประมาณ  57,000  บาท (เงินรายได้) 
      -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
     -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 10  พิจำรณำกันเงิน 
ประธำนสภำ ฯ อบต.    จัดซื้อโซฟาไม้  จ านวน 1 ชุด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาไม้  จ านวน 1 ชุด   
    ราคาชุดละ 19,000.- บาท (ตามราคาท้องตลาด) ประกอบด้วย  

     1. เก้าอ้ีขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า   
  179 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  จ านวน  1 ตัว 

   2. เก้าอ้ีขนาด 1 ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า     
  69 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  จ านวน  2 ตัว 
      3. โต๊ะกลาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 เซนติ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า         
  90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร  จ านวน  1  ตัว 
    งบประมาณ  19,000  บาท (เงินรายได้) 
    -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 
   -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ญัตติที่ 11  พิจำรณำกันเงิน  
ประธำนสภำ ฯ อบต.   โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ และรถ อบต.  รอบเวียง 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ    
  และรถ อบต.รอบเวียง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  
  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่  อบต.รอบเวียงก าหนด สถานที่ 
  ด าเนินการ บริเวณภายในพ้ืนที่  อบต.รอบเวียง  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่   5           
  ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พิกัดท่ี N.19.914579 E.099.877886  

งบประมาณ  305,000  บาท (เงินรายได้) 
   -ขอมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินตามโครงการ  โดยการยกมือ 

 -มติที่ประชุม  อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง พูลเจริญ   ตามที่สภา ฯ อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินลงตามโครงการ รวม 11  
ประธำนสภำ ฯ อบต.    รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,196,000 บาท  ก็ขอให้คณะผู้บริหารได้ด าเนินการ 
    ตามโครงการที่ได้ขอพิจารณาไว้ต่อไป 

 

9/ระเบียบวำระที่  5...   
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ระเบียบวำระที่  5    วำระอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   แจ้งสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอหรือสอบถาม  ก็สามารถยกมือเสนอ 
ประธำนสภำ อบต.    หรือสอบถามได ้

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -กล่าวขอบคุณประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ที่ได้เล็งเห็น 
นำยก  อบต.       ความส าคัญของโครงการที่ได้เสนอญัตติการเพ่ิมเติม  การโอนเพ่ิมตั้งรายการใหม่   
    โอนลด  ตลอดจนการพิจารณากันเงินลงในโครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
    ได้รับประโยชน์สูงสุด  ในการท าโครงการจะด าเนินการให้แล้วเสร็จในก าหนด  
    ระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี ก็ขอความร่วมมือกับสมาชิกสภา ฯ  ของแต่ละหมู่บ้านได้ช่วย 
    ตรวจสอบโครงการที่ได้ลงในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป      
    -กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ที่ช่วยบริหารงาน ตรวจสอบการรายงานตัวของ        
    ผู้รับเบี้ย  เพื่อยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยอย่างดี   

นำยประครอง  พูลเจริญ   - สอบถามสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  ในวาระอ่ืน ๆ  ยังมีท่านใดจะสอบถาม
ประธำนสภำ ฯ อบต.  หรือเสนออีกหรือไม ่
    - ไม่มีท่านใดเสนอหรือสอบถาม  ประธานสภา ฯ จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม   เวลำ  ๑๒.๐๐ น. 

 

ลงชื่อ          ลงชื่อ       
                  ( นายอินถา  พรมยศ )     ( นายประเสริฐ  สะสม ) 
      คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                 คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ           ลงชื่อ         
                 ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )     ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 
    คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 
 

 ลงชื่อ         
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


