
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมญั  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจนัทร์ที่  23   เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   10    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  11  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
2 นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
3 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการคณะผู้บริหาร หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
4 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
5 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา ฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
6 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
7 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนนัท์  
8 นางวันเพญ็  ยะฝ้ัน ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝ้ัน  
9 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

10 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
11 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานท่ัวไป วชิระ  วรรณนิล  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 

 
2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระที่  ๑     เร่ืองประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  

ระเบียบวำระที่  ๒   เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.รอบเวียง  ได้แนบไปกับวาระการประชุม  หากสมาชิกสภา   
     อบต. ท่านใดต้องการสอบถามหรือขอแก้ไขก็สามารถยกมือเสนอได้   

- ไม่มีสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไข  ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  
ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม  2561  โดยการยกมือ 
- ในท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระที่   ๓     เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   -ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง       

ระเบียบวำระที่   4     เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระที่   5     เร่ืองที่เสนอใหม่ 
ญัตติที่  1  เรื่องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ประจ ำปี พ.ศ.  2561   

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาส่ีปี  
ประธำนสภำ  อบต.รอบเวียง  ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564  ก่อนการพิจารณาของสมาชิกสภา อบต.  ในการให้  
     ความเห็นชอบต่อไป 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ
นำยก อบต.รอบเวียง  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาส่ีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564)  ครั้งท่ี  4  ประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  2561  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และ 
ปัญหาความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ  หนังสือซักซ้อมต่าง ๆ  ในการ
จัดท างบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีตามอ านาจหน้าท่ี  โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  
อีกท้ัง  ใช้เป็นกรอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  แต่เนื่องจากบางโครงการไม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง  บางโครงการต้องมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพพื้นท่ีหรือตาม
เหมาะสม  จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ดังกล่าว  โดยม ี

3/แผนพัฒนำ… 
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                                                        แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                   
                                     เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

                                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

    ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 
     แผนงำน: อุตสาหกรรมและการโยธา(ผ01) 
     ปี 2561    - 
     ปี  2562  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  858,000  บาท 
     ปี  2563  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  858,000  บาท 
     ปี  2564  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  858,000  บาท 
     รวม  4  ปี  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  2,574,000  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

     แผนงาน: การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ผ01) 
      ปี 2561    - 
     ปี  2562  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  5,000  บาท 
     ปี  2563  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  5,000  บาท 
     ปี  2564  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  5,000  บาท 
     รวม  4  ปี  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  15,000  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
     3.1 แผนงำน: สาธารณสุข (ผ01) 
     ปี  2561  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  27,400  บาท 
      ปี  2562  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000  บาท 
     ปี  2563  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000  บาท 
     ปี  2564  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000  บาท 
     รวม  4  ปี  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  117,4000  บาท 

3.2 แผนงำน: การศึกษา (ผ01) 
     ปี  2561  - 
      ปี  2562  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  33,730  บาท 
     ปี  2563  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  10,000  บาท 
     ปี  2564  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  10,000  บาท 
     รวม  4  ปี  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  53,730  บาท 
 
 
 
 
 

4/3.3 แผนงำน... 
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     3.3 แผนงำน: สาธารณสุข (ผ02) 
     ปี  2561  - 
      ปี  2562  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  100,000  บาท 
     ปี  2563  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  100,000  บาท 
     ปี  2564  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  100,000  บาท 
     รวม  4  ปี  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  100,000  บาท 

3.4 แผนงำน: กีฬาและนันทนาการ (ผ02) 
     ปี  2561  - 
      ปี  2562  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  50,000  บาท 
     ปี  2563  - 
     ปี  2564  - 
     รวม  4  ปี  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  50,000  บาท 
    รวมทั้งสิ้น  4 ปี  มีโครงกำร  18 โครงกำร  งบประมำณรวม  3,110,130 บำท 
 
                                                           แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)             แบบ ผ01                                                          
         เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561     (เพิ่มเติม) 

                                 ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร 
                                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

     ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
     แผนงำน: อุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีไหล่ทาง ถนนหัวฝาย –  
ไร่แม่ฟ้าหลวง หมู่ท่ี 1 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เป้ำหมำย  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีไหล่ทาง ถนนหัวฝาย –  
ไร่แม่ฟ้าหลวง  บ้านหนองด่าน - หัวฝาย  หมู่ ท่ี 1 ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม  370 เมตร ขนาดความกว้าง 4 เมตร  ความหนา  
0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร 

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2564 งบประมาณปีละ  
858,000  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
แผนงาน: การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  2. โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง 
  เป้ำหมำย  ส่วนราชการ ประชาชน ผู้น าท้องถิ่น เด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ภายในต าบลรอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 50 คน 

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2564 งบประมาณปีละ  
5,000  บาท 

5/ยุทธศำสตร์ที่ 3...   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
แผนงำน  การศึกษา 
  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
 เป้ ำหมำย  เด็ก เยาวชน  ผู้ปกครอง ประชาชน ในต าบลรอบเวียง       
จ านวน 40 คน 

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2564 งบประมาณปีละ  
10,000  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
แผนงำน  การศึกษา 
 4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
 เป้ำหมำย  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ต าบลรอบเวียง   
ท่ีมีอายุ  3-5 ป ี

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณปีละ  23,730  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
แผนงำน  การสาธารณสุข 
  5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง 
 เป้ำหมำย  ประชากรสุนัขและแมวในพื้น ท่ี อบต.รอบเวียง  จ านวน           
5 หมู่บ้าน  ตามจ านวนรายงานส ารวจในแต่ละปี 
  ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561  งบประมาณ  27,400  บาท , พ.ศ. 2562 , 
พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2564 งบประมาณปีละ  30,000  บาท 

                                                   แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                  ผ02                                                 
                    เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561        (เพิ่มเติม) 

         ส ำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร  
                                รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
แผนงำน  สาธารณสุข 
  1. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ        
ด้านสาธารณสุข 
  เป้ำหมำย  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  จ านวน        
5 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท 
  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2564 งบประมาณปีละ  
100,000  บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
แผนงำน  กีฬาและนันทนาการ 
  2. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม   
และส่งเสริมของดีอ าเภอเมืองเชียงราย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 46      
“เจียงฮายเกมส์” 
  เป้ำหมำย  อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมของดีอ าเภอเมืองเชียงราย   
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 46 “เจียงฮายเกมส์” 
  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  งบประมาณปีละ  50,000  บาท 

                       แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                  ผ01  
                                         เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561   (เปลี่ยนแปลง)                                   

                            ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร 
                                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

            รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ป ี
          (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

  1. ชื่อโครงกำร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าน้ า
เหมืองเสีย  หมู่ท่ี 2 บ้านป่ายางมน เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 

เป้ำหมำย ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าน้ าเหมืองเสีย หมู่ท่ี 2  
บ้านป่ายางมน เช่ือม หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ขนาดความกว้าง 1.50 - 2 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร 

     ปีงบประมำณด ำเนินกำร  พ.ศ. 2562  งบประมาณ  1,200,000  บาท 

  2. ชื่อโครงกำร โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

เป้ำหมำย ประชากรสุนัขและแมว ในพื้นท่ีต าบลรอบเวียง 5 หมู่บ้าน     
ตาม จ านวนรายงานส ารวจในแต่ละปี 

      ปีงบประมำณที่ด ำเนินกำร 
       พ.ศ. 2561   งบประมาณ  27,400  บาท 

พ.ศ. 2562   งบประมาณ  12,000  บาท 
พ.ศ. 2563   งบประมาณ  12,000  บาท 
พ.ศ. 2564   งบประมาณ  12,000  บาท 
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3. ชื่อโครงกำร รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (สปสช.)) 

เป้ำหมำย  สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
(สปสช.) ของ อบต.รอบเวียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (อบต.ขนาดกลาง) 

      ปีงบประมำณที่ด ำเนินกำร 
       พ.ศ. 2561   งบประมาณ  70,000  บาท 
       พ.ศ. 2562   งบประมาณ  76,000  บาท 
       พ.ศ. 2563   งบประมาณ  100,000  บาท 
       พ.ศ. 2564   งบประมาณ  100,000  บาท 

      4. ชื่อโครงกำร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  เป้ำหมำย เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท่ัวไปหรือเลือกต้ังซ่อม   
ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ และการท าประชาพิจารณ์ ประชามติต่างๆ 

      ปีงบประมำณที่ด ำเนินกำร 
       พ.ศ. 2561   งบประมาณ  150,000  บาท 
       พ.ศ. 2562   งบประมาณ  200,000  บาท 
       พ.ศ. 2563   งบประมาณ  200,000  บาท 
       พ.ศ. 2564   งบประมาณ  200,000  บาท 

         บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                       
                       เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561   

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

    1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บริหำรงำนทั่วไป) 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์   (Ink Tank Printer)   

จ านวน 1 เครื่อง 
     ปี 2562  งบประมาณ 4,300  บาท      (ส านักงานปลัด) 

    2. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (บริหำรงำนคลัง) 
      ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 

ปี 2562  งบประมาณ 22,000  บาท      (กองคลัง) 

    3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ) 
  เครื่องพิมพ์ชนิดขาว-ด า  จ านวน 1 เครื่อง 

      ปี 2562  งบประมาณ 2,600  บาท      (กองการศึกษา) 

     4. ครุภัณฑ์ (บริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ) 
  พัดลมติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง 

      ปี 2562  งบประมาณ  3,600  บาท      (กองการศึกษา) 
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5. ครุภัณฑ์ (บริหำรงำนทั่วไป) 
รถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ  

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน    
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 

ปี 2561  งบประมาณ  814,000  บาท              (ส านักงานปลัด) 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  ตามท่ีทางนายก อบต.รอบเวียง  ได้ช้ีแจงญัตติต่อสภา อบต.รอบเวีย ง        
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ไปแล้วนั้น  ก่อนจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบ  จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา อบต. 
     รอบเวียง  ได้สอบถามหรือมีข้อสงสัยในประเด็นใดก็เชิญ 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ท่านใดมีข้อสอบถามหรือมีสงสัยแต่ประการใด   
ประธานสภา อบต.รอบเวียง   จึงขอมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาส่ีปี         
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  4  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561  โดยการยกมือ 
-ในท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 

ญัตติที่  2  เร่ืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรขออนุญำตและต่อใบอนุญำต     
ดูดทรำย ตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ตำมที่บริษัทแจ้ง  
จ ำกัด  ได้ยื่นค ำขออนุญำตและต่อใบอนุญำตดูดทรำย จ ำนวน 3 แปลงและ
นำงสำวยุพำ แสนสิริ ได้ยื่นค ำขออนุญำตและต่อใบอนุญำตดูดทรำย  จ ำนวน     
2  แปลง  ในแม่น้ ำกก หมู่ที่ ๕  ต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย 
รวมจ ำนวน  ๕  แปลง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้คณะผู้บริหารได้น าเสนอญัตติท่ี  2  ต่อสภา อบต.รอบเวียง  ก่อนจะมีการให้
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ความเห็นชอบในการอนุมัติต่อไป  

นำยชูศักด์ิ  อะทะสุวรรณ์  กล่าว  ขออนุญาตน าช้ีแจงต่อสภา อบต.รอบเวียง  ก่อนจะมีการพิจารณาให้ความ 
รองนำยก อบต.รอบเวียง  เห็นชอบต่อไป  ตามท่ีได้รับหนังสือจากจังหวัดเชียงราย  ท่ี  ชร 00204/13801   

ลงวันท่ี 8  มิถุนายน 2561  เรื่อง  ขออนุญาตและต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามท่ีบริษัทแจ้ง  จ ากัด  ได้ยื่นค าขออนุญาต
และต่อใบอนุญาตดูดทราย จ านวน 3 แปลงและนางสาวยุพา แสนสิริ ได้ยื่นค าขอ
อนุญาตและต่อใบอนุญาตดูดทราย  จ านวน  2  แปลง  ในแม่น้ ากก หมู่ท่ี ๕  ต าบล
รอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รวมจ านวน  ๕  แปลง  และทางหมู่บ้านได้
ส่งรายงานการประชุมประชาคมเพื่อให้ความเห็นชอบการอนุญาต  และต่อใบอนุญาต
ดูดทราย  ได้มีมติเห็นชอบ  อนุมัติตามค าขอท้ัง  5  แปลง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าว  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตและต่อใบอนุญาตในการ    
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ดูดทราย  ก็จะขอความเห็นจากสมาชิกสภา อบต.  ในพื้นเพื่อให้เสริมการพิจารณา  
     ของสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงต่อไป 
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นำงบัวถำ  ชุมภูรัตน์   กล่าว  ตามท่ีได้เข้าร่วมในการท าประชาคมกับประชาชนในพื้น ท่ีส่วนใหญ่ก็มี         
ส.อบต. หมู่ที่ 5    ความคิดเห็นไปในทางเด่ียวกัน  คือเห็นชอบ  อนุมัติ  ไม่มีประชาชนท่านใดคัดค้าน     
     ก็เห็นชอบด้วย 

นำยพงษ์ศักด์ิ  อำรีย์   กล่าว  มีความเห็นชอบตามมติในการท าประชาคมของหมู่บ้าน 
เลขำนุกำรสภำ อบต.  

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  อนุมัติของการดูดทรายและต่อใบอนุญาต
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ทางสภา อบต.รอบเวียง  ก็มีการพิจารณาอยู่เป็นประจ า  ซึ่งในการประกอบการท่ีท า 

ให้  อปท.  เกิดรายได้ก็เป็นหน้าท่ีของสภา อบต.รอบเวียง  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 
ตามอ านาจหน้าท่ี  สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะสอบถามในประเด็นใดก็เชิญได้ 
-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  ต้องการสอบถามหรือคัดค้าน  ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมติจากการประชุมสภา อบต.รอบเวียง  ในการให้ความเห็นชอบ  
อนุมัติการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตดูดทรายในล าน้ ากก  ตามท่ีบริษัท  แจ้ง  
จ ากัด  และนางสาวยุพิน  แสนสิริ  ได้ให้พิจารณาตามความในมาตรา 9  แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  รวมทั้งหมด  5  แปลง  โดยการยกมือ 
-ในท่ีประชุมมีมีติเห็นชอบ  อนุมัติจ านวน  10  เสียง 

ญัตติที่ 3  เร่ืองแจ้งประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)   
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 4  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ .ศ. 2561 – 2564)  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ทราบ         
     โดยท่ัวกัน  

 
ระเบียบวำระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  -แจ้งระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ ให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  คณะผู้บริหาร  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  หรือเจ้าหน้าท่ี  ท่ีเข้าร่วมประชุมได้เสนอ  
    -คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ไม่มี   

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก  -แจ้งกิจกรรมวันท่ี  26  กรกฎาคม  2561  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  ในช่วงเช้า  
หัวหน้ำส ำนักปลัด    กิจกรรมวัดป่ายางมน  และช่วงบ่ายวัดหนองด่าน 

-แจ้งกิจกรรมปลูกต้นรวงผ้ึง  ในช่วงเวลาประมาณ  10.30  น.  การแต่งกายเส้ือ      
สีเหลือง  ณ  อบต.รอบเวียง 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  แจ้งการได้รับรางวัลห้องน้ าสะอาด 
ปลัด  อบต.รอบเวียง 
 
 
 

10/นำยประครอง...   
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นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถาม  มีผู้เขาร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอหรือแจ้งในท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  -ไม่มีท่านใดเสนอหรือแจ้งให้ทราบอีก  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงกล่าวปิด 

ประชุม 

ปิดประชุม    เวลา  12.00  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 


