
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง 

สมัยวสิามัญ   สมัยท่ี   ๑  ครั้งที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง 

ผู้เข้าประชุม   ๑๐    คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 กรรณิการ ์  แก่นพล  

๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ประเสริฐ   สะสม  

๘ นายบุญส่ง    วงศค์ 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  

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 เลขานุการคณะผูบ้ริหาร ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  

๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  บต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  

๖ น.ส.สายพิน  คุณมาก หัวหนา้ส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  

๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผูอ้ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

๘ นายสุชาติ  มณโีชติ นิตกิร สุชาติ  มณีโชติ  

๙ นายโพธิ์ทัย  ราชสมบัติ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โพธิ์ทัย  ราชสมบัติ  
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ประธานเปิดการประชุม  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจง้การเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประธานสภา อบต.  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ในที่ประชุมได้ 

ประธานสภา อบต.  ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมาซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลรอบเวียง ได้แนบไปกับวาระการประชุมหากต้องการสอบถามหรอื

ต้องการแก้ไขในข้อความใดก็ยกมือสอบถามหรอืขอแก้ไขได้  

-  ในทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ไม่มสีมาชิกท่านใด

ต้องการสอบถามหรอืขอแก้ไข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง

จงึขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  โดยการยกมอื 

-  ในที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุม จ านวน  ๑๐  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

๓.๑  เรื่อง  แจ้งผลการประเมินการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

     ขั้นต่ าการจัดการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปี ๒๕๕๘    

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจง้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายได้ 

ประธานสภา อบต.  แจ้งเพื่อทราบต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในผลการ 

ประเมินการจัดการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปี ๒๕๕๘ เป็นการแจง้เพื่อ

ทราบ ไม่มีการลงมติใดๆ 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นายก อบต.รอบเวียง  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง บัดนี้ ได้ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เรียบร้อยแลว้จึงขอแจ้งผลการ

ประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงตามเกณฑ์ชีว้ัด สรุปภาพรวมทั้งหมด

คิดเป็นรอ้ยละ ๘๙.๒๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odloc.go.th ระบบการ

ประเมินการจัดการสาธารณะ ปี ๒๕๕๘ Usemame ๖๕๗๐๑๑๖ Password 

๖๕๗๐๑๑๖ 

 

     /  นายประครอง  พูลเจริญ... 

http://www.odloc.go.th/
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นายประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวในระเบียบวาระนีเ้ป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่มกีารลงมติใดๆ แจ้งให้ดู 

ประธานสภา อบต.  รายละเอียดตามเว็บไซด์หรือรายละเอียดที่ได้แจง้ไว้ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  พิจารณา 

 ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดคุณสมบัติรถบรรทุก 

 อเนกประสงค์ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้า 

 ซ่อมไฟฟ้า  จ านวน  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  ( ตามรายละเอยีดแนบท้าย) 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้ดูเอกสารพร้อมรับฟัง 

ประธานสภา อบต.  การช้ีแจงในการขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติรถบรรทุก 

อเนกประสงค์ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

ก่อนมีการพิจารณาลงมตใิห้ความเห็นชอบ 

    -  แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายได้ชีแ้จง 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  กล่าวเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นายก อบต.รอบเวียง  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดคุณสมบัติรถบรรทุกอเนกประสงค์ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮ

ดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ สมัยวิสามัญ สมันที่ ๑ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้มีการ

พิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ ในโครงการจัดซื้อ

รถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าในราคา

งบประมาณ  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  และได้ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างได้มีบริษัท ตัวแทนบริษัท บริษัทผู้ผลิต ได้ท าการยื่นซองมา

ประมาณ ๓ – ๕ ราย ในการตรวจสอบคุณสมบัติมผีลไม่ผ่านคุณสมบัติ ในการนี้

เพื่อให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดหารถบรรทุ ก

อเนกประสงค์ดังกล่าวจึงได้ประกาศยกเลิก พร้อมมีการตั้งคณะกรรมการโดยมี 

ก าหนดคุณลักษณะสมบัติใหม่ มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  

โดยมี 

ปลัดนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  เป็น ประธานคณะกรรมการ 

คุณประสิทธิ์  ชลอยเมฆ   เป็น คณะกรรมการ 

คุณสายพิน  คุณมาก   เป็น คณะกรรมการ 

คุณวันเพ็ญ  ยะฝั้น   เป็น คณะกรรมการ 

คุณสุชาติ  มณโีชต ิ   เป็น คณะกรรมการ 

      / นายไพศาล  พุทธิมา... 
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นายไพศาล  พุทธิมา  -  โดยได้ผลสรุปในการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในส่วนของระบบเครนไฮดรอ 

นายก อบต.รอบเวียง  ลิคมบีางสว่นที่ใชต้ัดเนือ้หาเก่าออก และมีการเพิ่มข้อความบางสว่นเพื่อใหม้ี 

เนื้อหาเหมาะสม เหตุผลในการพิจารณาของคณะกรรมการก็เพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามคุณลักษณะต่อไป โดยมีข้อความใหม่ดังนี้ 

รถบรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้า

ซ่อมแซมไฟฟ้า ราคากลาง ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ลักษณะทั่วไป 

 ๑. เป็นรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ  

 ๒. ที่นั่งคนขับและที่นั่งผูโ้ดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด 

 ๓. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม 

 ๔. เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผูผ้ลติ 

 ๕. มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตรงตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและความจ าเป็นในการ 

    ปฏิบัติงาน 

ลักษณะเคร่ืองยนต์ 

 ๑. เป็นรถที่ใชเ้ครื่องยนตด์ีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  

ระบบส่งก าลัง 

 ๑. เกียร์แบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ 

 ๒. คลัทช์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผูผ้ลิต 

ระบบเบรก  

 ๑. เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผูผ้ลติ 

ระบบบังคับเลี้ยว 

 ๑. มีพวงมาลัยอยู่ด้านขวาพร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง 

ระบบล้อและยาง 

 ๑. เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผูผ้ลติ 

 ๒. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกันกับยางมาตรฐาน จ านวน ๑ ชุด 

 ๓. มีระบบล็อกป้องกันยางอะไหล่ 

ระบบไฟของรถ 

 ๑.ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท ์

 ๒. มีแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่ต่ ากว่า ๖๐ แอมแปร์/ช่ัวโมง จ านวน ๒ ลูก 

 ๓. มีที่ล็อคป้องกันแบตเตอรี่สูญหาย 

 

          /  ลักษณะเครนไฮดรอลิค... 
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ลักษณะเครนไฮดรอลิค 

๑. เครนพับไฮโดรลิค ยดืเข้าออกได้ไม่นอ้ยกว่า ๒ ท่อน พรอ้มชุดคอนโทรล ตดิตั้งระหว่างหอ้งคนขับและ    

    กระบะท้าย 

 ๒. หมุนได้รอบตัวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่อง 

 ๓. เป็นเครนไฮดรอลิคที่มคีวามยาวไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตรเมื่อยืดออกด้วยไฮดรอลิคจากจุดหมุน 

 ๔. ความสามารถในการรับน้ าหนักกับระบบแขนยกมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐ กิโลกรัม   

    ที่ระยะ  ๒.๐๐ เมตร 

 ๕. อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮโดรลิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผูผ้ลิตเครนไฮโดรลิคเมื่อต่อ 

    กระเช้าระยะความสูงจากพืน้ดินถึงระยะปฏิบัติงานได้ ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ เมตร 

 ๖. เครนไฮดรอลิคเป็นผลติภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑  

    หรอืดีกว่า 

 ๗. มีขาค้ ายันด้านหน้า ๑ คู่ ท างานด้วยด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตัง้อยู่ระหว่างหอ้งคนขับและกระบะท้าย 

ลกัษณะชุดกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า 

 ๑. เป็นกระเช้าแบบไฟเบอร์กลาส สามารถถอดประกอบกับปลายเครนได้ 

 ๒. สามารถจุพนักงานได้ไม่นอ้ยกว่า ๒ คน 

 ๓. สามารถรับน้ าหนักได้ไม่นอ้ยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม 

 ๔. ชุดกระเช้าเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า ๘ kv ๕๐ Hz  

    เป็นเวลา ๑ นาที โดยมีหนังสอืรับรองจากหน่วยงานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  

ลักษณะกระบะบรรทุก 

 ๑. ลักษณะกระบะเหล็กทั้งหมด 

 ๒. ด้านข้างและด้านท้ายของกระบะสามารถเปิดได้ 

๓. กระบะบรรทุกท าด้วยเหล็ก ขนาดพืน้หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลเิมตร มคีานโครงเหล็กเสริมความ

แข็งแรงให้กับแผ่นเหล็ก ฝากระบะขา้ง ฝากระบะท้ายท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลเิมตร สูงไม่

น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร 

๔. สามารถยกเทด้วยระบบไฮดอรลิคดันใต้ท้องรถ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่ง

ก าลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O. 

  ๕. ชุดดั้มไฮดรลิคเป็นผลิตภัณฑท์ี่ผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001  

(ISO 9001:2008) และมาตรฐานดา้นความปลอดภัย OHSAS 18001:2007  โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบ

มาตรฐานพร้อมใบแตง่ตัง้ตัวแทนฉบับจรงิมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

 

 

 

         /  สัญญาไฟฉุกเฉิน... 



     -๖- 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

๑. สัญญาณไฟฉุกเฉิน ที่ผลิตในประเทศ สีเหลอืง แบบ LED  ติดตัง้บนหลังคาหอ้งคนขับ จ านวน ๑ ชุด 

ขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ประกอบด้วยแผง LED ด้านหน้า, 

ด้านหลัง, ด้านข้าง อย่างละไม่น้อยกว่า ๑ แผง สามารถกระพริบได้ไม่นอ้ยกว่า ๔ จังหวะ ส าหรับระบบ

ไฟ ๒๔ โวลท์  ฝาครอบท าด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑท์ี่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน 

มอก.๙๐๐๑  หรอืดีกว่า  

การพ่นสีรถและเคร่ืองหมาย 

 ๑. พ่นสีกันสนิม ไมน่้อยกว่า ๒ ช้ัน แล้วจงึพ่นทับด้วยสีจรงิ ไม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน 

 ๒. พ่นเครื่องหมายของหน่วยงานตามแบบที่ก าหนด 

เคร่ืองมือประจ ารถ 

 ๑. หนังสอืคู่มอืการใชร้ถ จ านวน ๑ ชุด 

 ๒. แม่แรงไฮดรอลิครับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ตัน  จ านวน  ๑ ชุด 

 ๓. ประแจบล็อก จ านวน ๑ ชุด 

 ๔. ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ มิลลเิมตร  จ านวน ๑ ชุด 

 ๕. คีมล็อค ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๕๐ มิลลเิมตร จ านวน ๑ ชุด 

 ๖. กระบอกอัดจาระบี  จ านวน  ๑ ชุด 

          ๗. อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต จ านวน ๑ ชุด 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  ในการแก้ไขจะอยู่ในข้อ ๖ ลักษณะของเครนไฮดรอลิค ขอ้ ๔ ลักษณะชุด 

นายก อบต.รอบเวียง  กระเชา้ไฟฟ้าและแคทตาล็อคเอกสารรับรองมาตรฐานมายื่นพิจารณา จึงน า 

เรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจง้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงได้สอบถามก่อนลงมติ 

ประธานสภา อบต.  

นายดุษฎี  วงสถาวร  -  สอบถามเหตุใดบริษัทผูป้ระมูลจึงขาดคุณสมบัติ มาจากใบรับรองใช่หรอืไม่ 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  เหตุเพราะในส่วนของเครนไฮดรอลิคจะไม่มี มอก. มาจากโรงงานหรือสว่น 

นายก อบต.รอบเวียง  อื่นๆ หากมีการก าหนดไว้อาจมเีนือ้หาที่หมิ่นเหม่ในความหมายหรือเนื้อหา 

นายดุษฎี  วงสถาวร  -  ระยะรับประกัน ใบรับประกันมีการก าหนดระยะเวลาหรอืไม่ในตัวเครน 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  คงต้องดูตามใบรับรองหรอืใบรับประกันของทางบริษัทที่ก าหนดไว้ 

นายก อบต.รอบเวียง 

         /  นายประครอง  พูลเจริญ.... 



      -๗- 

นายประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมสีมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรอืไม่ ไม่มสีมาชิกท่านใดสอบถาม 

ประธานสภา อบต. อีกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงขอมติการขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติรถบรรทุกอเนกประสงค์ขนาด ๖ ล้อ พร้อม

ติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวนงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐  

บาท  โดยการยกมอื 

    -  ในที่ประชุม มีมติ เห็นชอบอนุมัต ิจ านวน ๑๐ เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง อื่นๆ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งวาระอื่นๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผูเ้ข้าร่วม 

ประธานสภา อบต.  ประชุมมขี้อสงสัยหรือสอบถามในเรื่องใดก็เชญิได้ 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  แจ้งการขอใชพ้ืน้ที่บริเวณหาดเชียงรายมีการขอใช้พื้นที่ประมาณ ๗๐ ไร่ ใน 

นายก อบต.รอบเวียง  การจัดท าโครงการสนามกีฬาครบวงจร โดยมีการตดิต่อจากทางอ าเภอเมือง 

เชียงรายและเทศบาลนครเชียงราย โดยจะมีการขอใช้งบการท่องเที่ยวและกีฬา

อยู่ในขั้นการท าโครงการ หากมีความคบืหนา้จะมีการแจ้งเป็นระยะต่อไป 

-  แจ้งในช่วงเดือน เมษายน  ๒๕๕๙  อาจมีการจัดงานสวนกล้วยไม้โดยทาง

เทศบาลนครเชยีงรายเป็นแมข่่ายการจัดงานรว่มกัน 

-  แจ้งงานวัดเด็กขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ณ หน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านป่ายางมนขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  วันที่  ๘  

มกราคม  ๒๕๕๙  แจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง 

-  แจ้งการแจกการทุนการศกึษาจากบริษัท แจ้ง จ ากัด จ านวน ๑๐ ทุน 

๑. บ้านหนองด่าน  หมู่ที่  ๑ จ านวน  ๒ ทุน 

๒. บ้านป่ายางมน  หมูท่ี่  ๒ จ านวน  ๓  ทุน 

๓. บ้านป่าบง  หมูท่ี่  ๓  จ านวน  ๒  ทุน 

๔. บ้านป่างิ้ว  หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑  ทุน 

๕. บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่  ๕ จ านวน  ๒  ทุน 

เด็กในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงใช้ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน แต่งกายสุภาพหรอืชุดนักเรียน ระดับ ป.๑ – ป.๖ 

-  แจ้งการแจกเบีย้ผู้สูงอายุ วันที่  ๕  มกราคา  ๒๕๕๙ 

-  แจ้งความคืบหน้าโครงการจัดเก็บขยะในตอนนี้รอการยืนยันจากผู้จัดเก็บ

เสียก่อน หากมีข้อตกลงจะต้องน้ าเข้ามาปรึกษาในส่วนของต าบลแล้วน าไปท า

ประชาคมกับประชาชนพร้อมวันนี้ตอ้งหางบประมาณจัดท าโครงการอีกรอบหาก

มีความคืบหนา้จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป 

     /  นายประครอง  พูลเจริญ... 



  -๘- 

นายประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมสีมาชิกท่านใดสอบถามหรือมีขอ้สงสัยอีกหรือไม่ 

ประธานสภา อบต.  -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือมีขอ้สงสัย ประธานสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลรอบเวียงจึงขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 

 

ลงช่ือ      อินถา  พรมยศ    ลงช่ือ       ประเสริฐ  สะสม 

        ( นายอินถา  พรมยศ )     ( นายประเสริฐ  สะสม ) 

  คณะกรรมการสามัญผูต้รวจรายงานการประชุม     คณะกรรมการสามัญผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

ลงช่ือ     กรรณิการ์  แก่นพล    ลงช่ือ       พงษ์ศักดิ์  อารีย์ 

                  ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )    ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 

   คณะกรรมการสามัญผูต้รวจรายงานการประชุม           เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

ลงช่ือ        ประครอง  พูลเจรญิ 

 ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


