
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง 

สมัยสามัญ   สมัยท่ี   ๔   ประจ าป ี ๒๕๕๘ 

วันท่ี   ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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. หมู่ที ่ ๒ อินถา  พรมยศ  

๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่  ๒ กรรณิการ ์  แก่นพล  

๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ประเสริฐ   สะสม  

๘ นายบุญส่ง    วงศค์ํายอด ส.อบต. หมู่ที่  ๔ บุญส่ง    วงศ์คํายอด  

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 นายสําราญ  ราชกุลนา รองนายก  อบต.รอบเวียง สําราญ  ราชกุลนา  

๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  

๔ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ เลขานุการคณะผูบ้ริหาร ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  

๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  บต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  

๖ นางจิตราพร  นามรัตน์สี จนท.วิเคราะหน์โยบายฯ จติราพร  นามรัตน์สี  

๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผูอ้ํานวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

๘ นายสุชาติ  มณโีชติ นิตกิร สุชาติ  มณีโชติ  

๙ นายโพธิ์ทัย  ราชสมบัติ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โพธิ์ทัย  ราชสมบัติ  

 

 

 

 



      -๒- 

ประธานเปิดการประชุม  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนตําบลรอบเวียงร่วมเสวนาคณะ สนช.พบ 

ประธานสภา อบต. ประชาชน ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  ในที่ประชุมได้ 

ประธานสภา อบต.  ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลรอบเวียง ได้แนบไปกับวาระการประชุมหากต้องการสอบถามหรือขอ

แก้ไขในข้อความใดก็ยกมอืสอบถามหรือขอแก้ไขได้  

-  ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง ไม่มีสมาชิกท่านใด

ต้องการสอบถามหรือขอแก้ไข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง

จงึขอมติ รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘ การประชุม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

-  ที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุม จํานวน  ๑๐  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

๓.๑  เรื่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดแนบท้าย) 

นายประครอง  พูลเจริญ -  ตามระเบียบวาระที่ ๓.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง รายงาน 

ประธานสภาฯ อบต. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้าให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกๆปี และมาตรา ๕๘/๕ วรรคท้าย คําแถลง

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงหรอืจะมอบหมายใหท้่านใดรายงานก็ได้ 

 

 

       / นายไพศาล  พุทธิมา.... 



   -๓- 

นายไพศาล  พุทธิมา -  กล่าวเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  และสมาชิกสภา 

นายก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงทุกท่าน บัดนี้ได้ถึงเวลาที่กระผมจะได้

รายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระผมขออนุญาตชี้แจงผล

การปฏิบัติงานไปควบคู่กับหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานไปพร้อมๆกัน 

ก่อนอื่นขอรายงานสถานะการเงนิการคลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถานะการเงินการคลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  

มีสถานะการเงินการคลัง ดังน้ี 

๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิน้     ๔๖,๗๖๘,๓๖๒.๕๗  บาท 

๒. เงินสะสม       ๒๘,๕๘๐,๕๑๖.๒๘  บาท 

๓. เงนิสํารองสะสม      ๑๔,๓๕๐,๖๖๒.๐๗  บาท 

การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ด้านรายรับ  รายรับจรงิทั้งสิ้น  ๒๖,๒๕๔,๘๓๗.๕๔  บาท  โดยแยกเป็น 

๑.๑ หมวดภาษีอากร      ๖๗๕,๙๘๑.๐๗  บาท 

๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     ๙๗,๓๕๑.๔๐  บาท 

๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            ๑,๓๒๙,๖๙๕.๐๑  บาท 

๑.๔ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      ๑๑๐,๖๒๐.๐๐  บาท 

๑.๕ หมวดภาษีจัดสรร           ๑๔,๗๑๔,๓๐๐.๐๖  บาท 

๑.๖ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            ๓,๙๕๕,๔๓๒.๐๐  บาท 

๑.๗ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปยุทธศาสตรพ์ัฒนาประเทศ             ๑,๐๓๓,๓๗๓.๐๐  บาท 

๑.๘ หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ            ๔,๓๓๘,๐๘๕.๐๐  บาท 

   ด้านรายจ่าย  รายจ่ายจริงทั้งสิน้  ๒๑,๖๑๐,๖๓๘.๔๖  บาท  โดยแยกเป็น 

 ๑.๑ งบกลาง       ๔,๑๕๙,๑๐๙.๘๐  บาท 

 ๑.๒ เงินเดอืน (ฝาุยการเมอืง)     ๑,๖๒๐,๗๒๐.๐๐  บาท  

 ๑.๓ เงินเดอืน (ฝาุยประจํา)     ๔,๖๙๘,๓๓๐.๐๐  บาท 

 ๑.๔ ค่าตอบแทน         ๙๐๔,๗๔๒.๐๐  บาท 

 ๑.๕ ค่าใช้สอย       ๑,๙๖๐,๓๔๗.๕๐  บาท 

 ๑.๖ ค่าวัสดุ       ๑,๑๕๑,๖๙๑.๒๔  บาท 

 ๑.๗ ค่าสาธารณูปโภค        ๓๔๕,๑๒๑.๐๖  บาท 

 ๑.๘ ค่าครุภัณฑ ์      ๒,๕๓๗,๙๒๘.๐๐  บาท 

 ๑.๙ ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง     ๓,๗๒๐,๔๐๖.๐๐  บาท 

 ๑.๑๐ รายจ่ายอื่นๆ            ๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท 

 ๑.๑๑  เงินอุดหนุน         ๕๐๑,๒๔๒.๘๖  บาท 



      -๔- 

ในการทํางานจะมีการทําตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ดําเนินการลงไปตามรายละเอียดปลีกย่อย 

ซึ่งจะพอสรุป ถึงงานที่ทําไปแล้วและอยู่ในช่วงการดําเนินงานด้านต่างๆ เชน่ 

 ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  ด้านการพัฒนาขจัดความยากจน   จํานวน  ๐  โครงการ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบริการสาธารณะ จํานวน  ๑๐  โครงการ 

    ใช้งบประมาณ  ๒,๔๔๙,๕๓๓.๐๐  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์  จํานวน  ๓๖  โครงการ 

   ใช้งบประมาณ  ๑,๓๐๕,๕๙๖.๔๙  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ด้านพัฒนาการท่อเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม จํานวน  ๗  โครงการ 

   ใช้งบประมาณ  ๖๑,๗๘๓.๐๐  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จํานวน  ๓  โครงการ 

   ใชง้บประมาณ  ๔๐,๕๒๕.๐๐  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จํานวน  ๒๗  โครงการ 

   ใช้งบประมาณ  ๙,๙๖๕,๗๘๐.๙๗  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ ด้านการสง่เสริมและรักษาความปลอดภัยมั่นคงของรัฐ จํานวน  ๑๐  โครงการ 

   ใช้งบประมาณ  ๒,๔๐๔,๗๐๘.๐๐  บาท 

-  และยังมีโครงการที่เกินศักยภาพโดยมีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้รับงบประมาณใน

การทําโครงการ จํานวน  ๔  โครงการ  จํานวนเงินงบประมาณ ๑,๐๓๐,๐๐๐  

บาท  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงทุกท่าน  ในการดําเนินการในปีงบประมาณที่

ผ่านมา กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง

ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการแถลง

นโยบายตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ จึงนําเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลรอบเวียงได้รับทราบ 

นายประครอง  พูลเจริญ - แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง ทราบ ตามระเบียบ 

ประธานสภาฯ อบต. ข้อบังคับการประชุมข้อ ๒๔ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลรอบเวียงในที่ประชุมได้ซักถามโดยไม่มกีารลงมติ 

- ในที่ประชุมไม่มีท่านใดสอบถาม รายงานการปฏิบัติงานของนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลรอบเวียง  จงึให้ดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

 

 

    /  ๓.๒ เรื่อง นายกองค์การบรหิาร...  



  -๕- 

๓.๒  เรื่อง  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง เสนอผลการติดตามและ 

      ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  ได้เสนอผลการติดตามและ 

ประธานสภา อบต. ประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลรอบเวียงจะรายงานผลเองหรือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้นําเรียนต่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงต่อไป 

นายวัชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง และสมาชิกสภา 

รองนายก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงทุกท่าน กระผมนายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง ได้รับมอบหมายจากท่านนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้องขออนุญาตใช้เอกสารในรูปเล่มประกอบ

คําอภิปราย โดยมีสาระสําคัญรายละเอียดผลการดําเนินการตามโครงการแต่ละ

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ด้านการพัฒนาขจัดความยากจน   จํานวน  ๐  โครงการ 

   ไม่มโีครงการในปีงบประมาณนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ได้มกีารจัดทําโครงการลงพื้นที่ 

 ในแต่ละหมูบ่้านตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่  จํานวน ๑๐ โครงการ  

 ใช้งบประมาณ ๒,๔๔๙,๕๓๓.๐๐  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์  ได้มกีารจัดทําโครงการให้ประชาชนได้มีสว่น 

ร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี ความรู้ ความช่วยเหลือในผู้ด้อยโอกาส รวมถึง

การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  จํานวน  ๓๖  โครงการ 

   ใช้งบประมาณ  ๑,๓๐๕,๕๙๖.๔๙  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม  ได้มกีารให้ความรูด้้าน 

การประกอบอาชีพในการทํามาหากิน ส่งเสริมอาชีพและยังมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

การประกอบเกษตรกรรมด้านต่างๆ จํานวน  ๗  โครงการ 

   ใช้งบประมาณ  ๖๑,๗๘๓.๐๐  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ได้มกีารจัดทําโครงการ 

เพื่อให้สังคมมสีภาพแวดล้อมที่ดี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

จํานวน  ๓  โครงการ  ใช้งบประมาณ  ๔๐,๕๒๕.๐๐  บาท 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ได้มกีารจัดทําโครงการเพื่อบริหารงานให้มี 

ความพร้อมในการบริการประชาชนและการบริหางานบุคคลเพื่อให้ความพร้อมในการ

ทํางานและพัฒนาปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเหมาะสมในการใช้งาน โดยมี

จํานวน  ๒๗  โครงการ  ใช้งบประมาณ  ๙,๙๖๕,๗๘๐.๙๗  บาท 



   -๖- 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ ด้านการสง่เสริมและรักษาความปลอดภัยมั่นคงของรัฐ  ได้มกีารจัดทําโครงการในการ 

ดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและปูองกันอุบัติเหตุ อุทกภัย วาตภัยและภัยอื่นๆ เพื่อลด

ความสูญเสียในชุมชน โดยมีการดจัดทําโครงการตามเทศกาลการปูองกันไว้ล่วงหน้ามี

จํานวน  ๑๐  โครงการ  ใช้งบประมาณ  ๒,๔๐๔,๗๐๘.๐๐  บาท   

นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ -  สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ ผลจากการดําเนินโครงการ 

รองนายก อบต.รอบเวียง กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขอองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงเฉพาะใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนโครงการทั้งหมด ๑๑๐  โครงการ ได้

ดําเนินการแล้วเสร็จ  ๖๘ โครงการ  อยู่ระหว่างการดําเนินการ ๑ โครงการ 

รวมเป็น ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๓  และงบประมาณตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท มี

การใ ช้จ่ายจริ งสํ าหรับการดํ าเนินการโครงการ /กิจกรรมต่างๆทั้ งสิ้ น 

๑๖,๒๓๙,๑๘๐.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๙  ข้อเสนอแนะที่ได้จาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบ

เวียงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาแผนพัฒนา

และเป็นแนวทางในการกําหนดประเด็นพัฒนาในปีตอ่ไป 

-  ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนาควรจะให้มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์จังหวัดในรัฐบาลปัจจุบัน ควรมีการแก้ไขหรือ

ปรับปรุงหรอืมีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล

รอบเวียงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรป์ระเทศ  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดให้เป็นปัจจุบัน 

ควรวิเคราะห์ตรวจสอบว่ายุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์สามารถทําโครงการ

หรือกิจกรมที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนหรือไม่ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัดความ

ยากจนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ไม่มีโครงการที่ดําเนินการจริงเลย ซึ่งจะเห็นได้

ว่ายุทธศาสตร์นี้มีแนวทางพัฒนา ทั้งหมด ๔ ด้าน เช่น แนวทางจะเป็นการ

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนและจะเห็นว่าในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยและเกษตรก็มีแนวทางที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

รวมกลุ่มเพิ่มรายได้ซึ่งจะดูคล้ายคลึงกันมากและจากรายงานผลโครงการส่วน

ใหญ่จึงบรรจุลงในยุทศาสตร์ที่ ๔  

 

 

      /  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑... 



  -๗- 

นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ -  ส่วนยุทธศาสตรท์ี่ ๑  มีโครงการบรรจุนอ้ยและก็ไม่ได้นํามาดําเนนิการให้เป็น 

รองนายก อบต.รอบเวียง รูปธรรมจริง  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการขจัดความยากจนไม่มี

โครงการกิจกรรมบรรจุอยู่ควรเพิ่มความสําคัญให้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัด

ความยากจนและในปีงบประมาณต่อไปเห็นควรเพิ่มโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการสนับสนุนแก้ไข

ปัญหาความยากจน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลใหเ้ข้มแข็งขึ้นและการสนับสนุน

การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพิ่มเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็นต้น แต่ต้อง

เป็นความตอ้งการที่มาจากข้อเสนอจากชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาด้วย 

๓. การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมในการออกประชาคมจัดทํา

แผนควรมีการชี้แจงและจัดลําดับความสําคัญของโครงการแต่ละโครงการที่ได้

นําเสนอเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในการออก

ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาแต่ละครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนอย่างแท้จริง 

๔. ความเข้าใจของประชาชนในการจัดทําประชาคมจัดทําแผนพัฒนาควรชี้แจง

ประชาชนให้เข้าใจในการนําเสนอโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนสามปีตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการออกประชาคมจัดทําแผนสามปีว่าควรเป็น

โครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านและแต่ละหมู่บ้านควรเสนอโครงการไม่มาก

เกินไปโดยเสนอโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ตําบลรอบเวียงด้วย และหากมีการเสนอโครงการมากเกินไปและนํามาบรรจุลง

ในแผนพัฒนาแต่ไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้ทุกโครงการก็จะทําให้การประเมิน

แผนพัฒนาขาดประสิทธิภาพและไมบ่รรลุวัตถุประสงค์การตดิตามประเมินผลได้ 

๕. งบประมาณการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่นๆ

ทําให้โอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆ น้อย เห็นควรมีการชี้แจงให้กับประชาชนใน

พืน้ที่ได้ให้ความสําคัญกับโครงการอื่นๆ นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น

เชน่ ดา้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งตําบลรอบเวียงของเรามีหาดเชียงราย ซึ่งเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของตําบลและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับองค์การ

บริหารส่วนตําบลรอบเวียงควรมีการสง่เสริมการท่องเที่ยวให้กับหาดเชียงรายให้

มากขึ้นและดยีิ่งขึ้น   

 

 

 

      /  จากการสรุปการ... 



  -๘- 

นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ -  จากการสรุปการตดิตามและประเมินผลเชิงปริมาณ ผลจากการดําเนิน 

รองนายก อบต.รอบเวียง โครงการกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบ

เวียง เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนโครงการทั้งหมด ๑๑๐ 

โครงการ  ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ๖๘ โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑ 

โครงการ รวมเป็น ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๓ เห็นว่าผลการ

ดําเนินงานอยู่ในร้อยละค่อนข้างต่ํา คือผ่านเกณฑ์การประเมินเพียงร้อยละ 

๒.๗๓ เท่านั้น และในส่วนงบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๒๐,๑๐๐,๐๐๐  บาท  มีการใช้จ่ายจริงสําหรับการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น ๑๖,๒๓๙,๑๘๐.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ 

๘๐.๗๙ เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ แต่ถ้าจะให้อยู่ในเกณฑ์ดีควรจะร้อยละ ๙๐ 

ขึน้ไป เพราะงบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีการใช้จ่ายเพียง 

๑๖,๒๓๙,๑๘๐.๔๖ บาทเท่านั้น และยังมีเงินเหลือจ่ายอีกตั้ง ๓,๘๖๐,๘๑๙.๕๔ 

บาท ซึ่งงบประมาณเรามีอยู่แล้วก็น่าจะมีการนําเงินส่วนที่เหลือไปเป็นงบพัฒนา

เพิ่มได้อีก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง มี

ความเห็นเช่นเดียวกับข้อเสนอแนะที่ ได้จากคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาโดยเฉพาะในข้อ ๔ ความเข้าใจของประชาชนในการจัดทํา

ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรชี้แจงประชาชนให้เข้าใจในการนําเสนอ

โครงการเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการ

ออกทําประชาคมจัดทําแผนพัฒนาสามปี ว่าควรเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ

ของหมู่บ้านและแต่ละหมู่บ้านควรเสนอโครงการไม่มากเกินไป โดยเสนอ

โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง

ด้วยและหากมีการเสนอโครงการมากเกินไปและนํามาบรรจุลงในแผนพัฒนาแต่

ไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้ทุกโครงการก็จะทําให้การประเมินแผนพัฒนาขาด

ประสิทธิภาพและไมบ่รรลุวัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลแผนได้  จึงนํา

เรียนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง 

๓.๓  เรื่อง การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายใหร้าย 

ประธานสภา อบต.  งานแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

          /  เรยีนประธานสภา... 



      -๙- 

นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

รองนายก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลรอบ

เวียงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วน

ตําบลรอบเวียง  จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานให้

เป็นไปตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกําหนดระยะเวลา จึงเป็น

ต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและความสอดคล้องกับ

งบประมาณสําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงต่อไป    

- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนการ 

 ดําเนนิการมจีุดมุง่หมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลรอบเวียงประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทําให้

แนวทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานงานของบูรณา

การ การทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างของแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานและในการจัดทําแผนดําเนินงานจะทํา

ให้การตดิตามประเมินผลเมื่อแผนพัฒนาประจําปีมคีวามสะดวกยิ่งขึ้น 

 -  ขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ 

๒๗ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาคและหนว่ยอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินการแล้วเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดําเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ

ดําเนนิงานภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 

      / แผนการด าเนินงาน.... 



  -๑๐- 

นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ -  ๓. แผนดําเนนิงานให้จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ 

รองนาย อบต.รอบเวียง หรอืภายในสามสิบวันนับตั้งแตว่ันที่งบประมาณดําเนินงานหรอืได้รับแจง้ 

แผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ

หนว่ยงานที่ตอ้งดําเนินงานในพื้นที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นในงบประมาณ 

การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

นายประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวตามที่ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง วันชนะ ท้าว 

รองนายก อบต.  แก่นจันทร์  ได้นําเรียนต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงเป็นที่ 

เรียบร้อยแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงในที่ประชุมได้มี

โอกาสใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงทราบ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  ไม่มสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงท่านใดต้องการสอบถาม 

ประธานสภา อบต.  หรอืแสดงความคิดเห็น 

    -  ถือว่าในวาระที่  ๓  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ ก็รับทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  พิจารณา 

   ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๒ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง ได้ช้ีแจงการขอโอนเงิน 

ประธานสภา อบต.  งบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้รายการใหม่ หรอืจะมอบหมายใหท้่านใดก็เชญิได้ 

นายส าราญ  ราชกุลนา -  กล่าวเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

รองนายก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง กระผมขอช้ีแจงการขออนุมัตโิอนเงนิ 

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลรอบ

เวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย ดังนี้ 

รายการที่ ๑ โอนงบประมาณเพิ่มตั้งรายการใหม่ ดังน้ี 

ส านักงานปลัด 

๑. (โอนลด)  ส านักงานปลัด 

 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

 งาน  บริหารทั่วไป  

 หมวด      ค่าวัสดุ (งบดําเนินงาน) 

   ประเภท   วัสดุสํานักงาน  

 งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ   ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

    งบประมาณโอนลด                  ๑๘,๐๐๐  บาท (เงนิรายได้)  



      -๑๑- 

โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่   

๑. (โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่)  ส านักงานปลัด 

 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 

 งาน  ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

 หมวด      ครุภัณฑ ์(งบลงทุน) 

   ประเภท   ครุภัณฑอ์ื่น  

รายการ  จัดซือ้ไฟไซเรนชนิดหลอดแอลอีด ีจํานวน ๑ ชุด  พร้อมตดิตั้ง รายละเอียดดังนี้ 

- ไฟไซเรน ชนิดหลอดแอลอีด ีขนาด ๑.๒ เมตร กําลังไฟ ๑ วัตต์  

สีเหลอืง ๑ ชุด 

- กล่องเสียงขนาด ๒๐๐ วัตต์ พร้อมลําโพง  ๑ ชุด 

*** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(๐๐๑๒๐) 

งานปูองกันภัยฝาุยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) (แผนพัฒนาสามปี 

ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๑๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ หนา้ที่ ๘๓ ลําดับที่ ๑) 

งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ   -   บาท 

   งบประมาณโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่  ๑๘,๐๐๐   บาท (เงินรายได้) 

๒. (โอนลด)  ส่วนการศึกษาฯ 

 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 หมวด      ค่าใช้สอย (งบดําเนินงาน) 

   ประเภท   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

รายการ  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 

งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ คงเหลือจากการโอนลดครั้งที่ ๑/๕๘     ๓๘,๐๐๐   บาท 

  งบประมาณโอนลด                      ๒๐,๐๐๐  บาท (เงินรายได้) 

โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่   

๑. (โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่)  ส านักงานปลัด 

 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

 งาน  บริหารทั่วไป 

 หมวด      ครุภัณฑ ์(งบลงทุน) 

   ประเภท   ครุภัณฑส์ํานักงาน  

รายการ  จัดซือ้เก้าอีพ้ลาสติก จํานวน ๑๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท 

*** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งาน

บริหารทั่วไป(๐๐๑๑๑) (แผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ หน้าที่ ๗๕ ลําดับที่ ๔) 



  -๑๒- 

 งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ   -   บาท 

   งบประมาณโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่  ๒๐,๐๐๐   บาท (เงินรายได้) 

-  ในการเพิ่มรายการใหม่จัดซือ้เก้าอีพ้ลาสตกิ จํานวน ๑๐๐ ตัว เนื่องจากใน

งานบริการประชาชนในห้องประชุม อบรม การแจกเบีย้ผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่มจีํานวน

มาก ทางองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงมีเก้าอีใ้นการให้บริการไม่เพียงพอ

ต่อประชาชนในพื้นที่จําเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเตมิ 

รวมยอด โอนลด    ๒   รายการ       เป็นเงนิจ านวน   ๓๘,๐๐๐  บาท   (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    

รวมยอด โอนตั้งรายการใหม่  ๒ รายการ   เป็นเงินจ านวน  ๓๘,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    

นายประครอง  พูลเจริญ - กล่าวในการช้ีแจงของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  

ประธานสภา อบต.  สําราญ ราชกุลนา ถึงความจําเป็นในการโอนลด จํานวน  ๒ รายการ  และโอน 

เพิ่มตั้งรายการใหม่ จํานวน ๒ รายการดูแล้วก็มีความจําเป็นในรายการแรกก็

เป็นใช้ไฟไซเรนผิดประเภท รายการที่สอง ก็เป็นเพราะเก้าอี้มีไม่เพียงพอกับ

จํานวนประชาชนก่อนจะมีการลงมติจะเปิดโอกาสให้สมาชิกที่อยู่ในการประชุม

ได้สอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

นายเอกภพ  รัศมี  -  สอบถามกําลังวัตต์ของไฟไซเรนน่าจะมีกําลังสัก ๓ วัตต์ จะได้มกีารใชท้ี่ 

ส.อบต.หมู่ที่  ๑  เหมาะสมกว่านี ้

นายไพศาล  พุทธิมา  -  กล่าวในการจัดซือ้ไฟไซเรนได้มกีารพิจารณา ดูระบบความเหมาะสมระบบ 

นายก อบต.รอบเวียง  รถยนต์ ในกําลังไฟ ๑ วัตต์ นั้นเหมาะสมแลว้ ในการสบืราคาจากหลายร้าน 

และดูความเหมาะสมในการใชเ้ป็นที่เรียบร้อย 

นายประครอง  พูลเจริญ -  กล่าว ยังมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงท่านใดต้องการ 

ประธานสภา อบต.  สอบถามอกีหรือไม ่

    -  ไม่มสีมาชิกท่านใดต้องการสอบถามอีก ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ตําบลรอบเวียงจึงขอมติในการพิจารณาอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลรอบเวียงได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงโดยมีการโอน

ลดจํานวน ๒ รายการ ลงมติในคราวเดียว โดยขอมติในการขอโอนลด และตั้ง

รายการใหม่ในคราวเดียวโดยมีไฟไซเรน จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และเก้าอี ้

จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงนิทั้งหมด ๓๘,๐๐๐ บาท โดยการยกมอื 

 

 

     

 

/  ๔.๒  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็น.... 



      -๑๓- 

๔.๒  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

      รอบเวียง เรื่อง กิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............. 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงได้นําเสนอร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง กิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ

......... แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้

นําเสนอต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง 

นายไพศาล  พุทธิมา -  กล่าว เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นายก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงทุกท่าน กระผมขอนําเสนอร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ

... .. . . กระผมขออนุญาตนําเสนอในรูปเล่มประกอบคําอภิปราย เนื้อหา

ค่อนข้างมากมีความละเอียดพอสมควรจึงจําเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ โดยที่

เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  

นายไพศาล  พุทธิมา -  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรอบ 

นายก อบต.รอบเวียง เวียงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบ

มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบ

เวียงโดยความเห็นของสภาองค์การบิหารส่วนตําบลรอบเวียงและนายอําเภอ

เมืองเชยีงรายจึงออกบัญญัติไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

    ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลรอบเวียง ตั้งแต่ 

    วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

    ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง การ 

    ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘  

                 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรอืคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้ใน 

    ข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรอืแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใชข้้อบัญญัตินี้แทน 

                 ข้อ ๔ ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม 

ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

      /  หมวด ๑ บททั่วไป... 



  -๑๔- 

       หมวด ๑ 

       บททั่วไป 

    ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

      “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใชใ้นการประกอบกิจการที่เป็น 

    อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  

    ๓๑ แหง่พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

    “ผูด้ําเนนิกิจการ” หมายความว่า ผูเ้ป็นเจ้าของหรอืบุคคลที่เรยีกชื่ออย่างอื่นซึ่ง 

    รับผิดชอบ ดําเนนิการสถานประกอบกิจการนัน้  

    “คนงาน” หมายความว่า ผูป้ฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  

     “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบ 

    กิจการของ สถานประกอบกิจการที่ทําให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อ 

    สุขภาพอนามัยของสาธารณชน       

    “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิด 

    จากการประกอบ กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มผีลกระทบหรอือาจ 

    มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

     “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ 

    กิจการที่ทําให้ม ีผลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ 

    สาธารณชน  

     “มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิง้อันเกิดจากการประกอบกิจการ 

    ที่ทําให้มี ผลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

     “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรอืน โรง ร้าน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรอื  

    สิ่งที่สรา้งขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืเข้าใช้สอยได้ 

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง 

     “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก 

    เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๒  

      ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม 

    ข้อ ๕ ให้กิจการดังต่อไปนีเ้ป็นกิจการที่ตอ้งมกีารควบคุมในเขตองคก์ารบริหาร 

ส่วนตําบลรอบเวียง 

           ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

            (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

 

         /  การประกอบกิจการเลี้ยง... 



      -๑๕- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  (๒) การประกอบกิจการเลีย้ง รวบรวมสัตว์ หรอืธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

นายก อบต.รอบเวียง  ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรอืเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี ้ไม่ 

ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรอืค่าบริการในทางตรง หรอืทางออ้ม หรอืไม่ก็ตาม 

           ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลติภัณฑ์ 

            (๑) การฆ่า หรอืชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหนา่ยอาหาร เร่ขาย หรอืขาย 

ในตลาด 

            (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรอืสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว์ 

            (๓) การสะสมเขา กระดูก หรอืชิน้ส่วนสัตว์ที่ยังมไิด้แปรรูป 

            (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรอืไขสัตว์ 

      (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑอ์ื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก  

เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธี

ใด ๆ ซึ่งมใิช่เพื่อเป็นอาหาร   

    (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรอืกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรอืพืช 

    หรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของสัตว์หรอืพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือสว่นประกอบของ 

อาหารสัตว์ 

           (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรอืล้างครั่ง 

            ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหนา่ยอาหาร 

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว 

ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรอืซอสปรุงรสชนิดตา่ง ๆ 

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า 

ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง 

น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือ

พืชอย่างอื่น 

(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 

ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรอืวิธีอื่นใด 

           (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

           (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจนี ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย 

เต้าหู ้วุ้นเส้น เกีย้มอี๋ เนือ้สัตว์เทียม หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

           (๗) การผลิ ต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี ้พาสตา หรอื ผลติภัณฑ์อื่น ๆ 

ที่คล้ายคลึงกัน 

           (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแหง้ จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 

          /  ๙ การผลิต สะสม.... 



      -๑๖- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  (๙) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ น้ํานม หรอืผลติภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 

นายก อบต.รอบเวียง  (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลติภัณฑเ์นย 

ผลติภัณฑ์เนยเทียม และผลติภัณฑ์เนยผสม 

          (๑๑) การผลิตไอศกรีม 

          (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

          (๑๓) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ ใบชาแหง้ ชาผงหรอืเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

          (๑๔) การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 

น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 

          (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนา่ยอัตโนมัติ 

      (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนสง่น้ําแข็ง 

        (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช 

ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดตา่ง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรอืภาชนะอื่นใด 

(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่น

ใด 

        (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรอืสารปรุงแต่งอาหาร 

        (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

       (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

      (๒๒) การแกะ ตัดแตง่ ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใชเ่ป็นส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเย็น 

      (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์

ทําความสะอาด 

         (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรอืบรรจุยา 

          (๒) การผลิต บรรจุ ยาสีฟัน แชมพู ผา้เย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 

    รวมทั้งสบู่ที่ใชก้ับร่างกาย  

          (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลติภัณฑ์จากสําลี 

          (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามัย ผา้อ้อมสําเร็จรูป 

      ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

          (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 

         (๒) การล้าง อบ รม หรอืสะสมยางดบิ 

          (๓) การผลิต หรอื แบ่งบรรจุ แปูง มันสําปะหลัง แปูง สาคู แปูง จากพืช 

หรอืแปูงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

      (๔) การสีขา้ว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรอืแบ่งบรรจุขา้วด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

          /  ๕  การผลติยาสูบ... 



      -๑๗- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  (๕) การผลิตยาสูบ 

นายก อบต.รอบเวียง  (๖) การขัด กะเทาะ หรอืบดเมล็ดพืช 

      (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรอืวัสดุที่นําไปผลติปุ๋ย 

      (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

         (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ขา้วโพด 

     ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร่ 

       (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรอืเครื่องใช้ตา่ง ๆ 

ด้วยโลหะหรอืแร ่

(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

            (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรอือัดโลหะด้วยเครื่องจักร 

หรอืก๊าซ หรอืไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

            (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะส ีดีบุก โครเมียม นกิเกิล หรอื 

โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรอืสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 

นายก อบต.รอบเวียง  ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

             (๖) การทําเหมอืงแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรอืล้างแร ่

     ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรอืเครื่องกล 

             (๑) การตอ่ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นส ีหรอืพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

           (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเครื่องกล 

            (๓) การซ่อม การปรับแตง่เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา 

ระบบปรับอากาศ หรอือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ

เครื่องกล 

           (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรอืเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 

เครื่องจักรหรอืเครื่องกลดังกล่าวดว้ย 

            (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรอือัดฉีดยานยนต์ 

            (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรอือัดแบตเตอรี่ 

            (๗) การจําหนา่ย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรอืตั้งศูนย์ถ่วงลอ้ 

            (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรอือัดผา้เบรก ผา้คลัตช์ 

            (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรอือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเครื่องกลเก่า 

      /  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับ.... 



  -๑๘- 

นายไพศาล  พุทธิมา   -  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรอืกระดาษ 

นายก อบต.รอบเวียง   (๑) การผลิตไม้ขดีไฟ 

            (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรอืตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

            (๓) การผลิ ต พน่ ทาสารเคลือบเงา หรอื สีแต่ง สําเร็จ สิ่ง ของเครื่องใช้ หรอื 

ผลติภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

      (๔) การอบไม ้

            (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 

            (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขยีน หรอืผลติภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

            (๗) การผลิตกระดาษชนดิต่าง ๆ 

           (๘) การเผาถ่าน หรอืสะสมถ่าน 

     ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

    (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแตเ่ป็นการให้บริการใน 

สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล  

      (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาต ใน ๙ (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล  

    (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแตเ่ป็น  

    การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า 

ด้วยสถานพยาบาล  

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ 

พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรอืบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน  

      (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ

    กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน  

      (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  

(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตร ีเต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอ

เกะ หรอืตู้เพลง หรอืการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน  

      (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรอืกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่  

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  

      (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรอืโรลเลอร์เบลด หรอืการเล่นอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน  

    (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรอืแตง่ผม เว้นแตก่ิจการที่อยู่ในบังคับ  

ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  



  -๑๙- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย  

นายก อบต.รอบเวียง  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  

      (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรอืตู้เกม 

       (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  

      (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรอืสนามฝกึซ้อมกอล์ฟ 

      (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร ์หรอืสิ่งแวดล้อม  

      (๑๘) การประกอบกิจการสักผวิหนัง หรอืเจาะส่วนหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย 

      (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  

      (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

      (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลีย้งหรอืรับฝาก  

สัตว์ช่ัวคราว  

     ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

      (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผา้ด้วยเครื่องจักร หรอืทอผา้ด้วยกี่กระตุก  

      (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรอืใยสังเคราะห์  

      (๓) การปั่นฝาูย นุ่น ใยสังเคราะหด์้วยเครื่องจักร  

    (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรอืสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 

    (๕) การเย็บ ปักผ้า หรอืสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร  

      (๖) การพิมพผ์า้ และสิ่งทออื่น ๆ 

      (๗) การซัก อบ รดี หรอือัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร 

      (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรอืสิ่งทออื่น ๆ  

     ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนต ์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  

      (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรอืผลติภัณฑด์ินเผา 

      (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหนิ ด้วยเครื่องจักร  

    (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรอืผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ด้วยซีเมนต ์ 

หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  

      (๔) การสะสม ผสมซีเมนต ์หนิ ดิน ทราย วัสดุก่อสรา้ง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด  

โม่ บด หรอืย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  

      (๕) การเจยีระไนเพชร พลอย หนิ หรอืกระจก หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  

      (๖) การเลื่อย ตัด หรอืประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรอืผลติภัณฑ์ตา่งๆ 

      (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรอืเผาหนิปูน  

      (๘) การผลิตผลิตภัณฑต์่าง ๆ ที่มแีรใ่ยหนิเป็นส่วนประกอบหรอืส่วนผสม  

          /  ๙. การผลิต ตัด บด.... 



      -๒๐- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรอืผลติภัณฑ์แก้ว  

นายก อบต.รอบเวียง  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรอืผา้ทราย 

      (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรอืผลติภัณฑ์จากใยแก้ว  

      (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผวิกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุ 

อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

     ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  

      (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรอืสาร ตัวทํา 

ละลาย  

      (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง่ก๊าซ  

      (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรอืขนส่งปิโตรเลียมหรอืผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม  

      (๔) การผลิต สะสม หรือขนสง่ถ่านหนิ หรอืถ่านโค้ก 

      (๕) การพ่นส ียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  

      (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑด์้วยยางเทียม พลาสตกิ เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  

      (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 

      (๘) การผลิตสหีรอืน้ํามันผสมสี 

      (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร์ 

    (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุ ที ่

    คล้ายคลึง 

      (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  

      (๑๒) การผลิต หรอืบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

      (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง้  

      (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง 

      (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรอืสารเคลือบเงา  

      (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรอืพาหะนําโรค  

      (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  

      ๑๓. กิจการอื่น ๆ  

      (๑) การพิมพห์นังสือหรอืสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  

      (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอเิล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรอือุปกรณ์ไฟฟูา 

      (๓) การผลิตเทียน หรอืเทียนไข หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง  

      (๔) การพิมพแ์บบ พิมพ์เขยีว หรอืถ่ายเอกสาร  

          /  ๕. การสะสมวัตถุ... 



      -๒๑- 

นายไพศาล  พุทธิมา   -  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรอืเหลือใช้  

นายก อบต.รอบเวียง  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา้ 

      (๗) การล้างขวด ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑท์ี่ใชแ้ล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรอืแปรสภาพ  

เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ 

     (๘) การพิมพ ์เขียน พ่นส ีหรอืวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิช่สิ่งทอ  

      (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรอืแพปลา  

      (๑๐) การบรรจุหบีหอ่สินค้าโดยใช้เครื่องจักร  

      (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรอืสัตว์พาหะนําโรค  

      (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรอืผลติภัณฑ์จากยาง  

      (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสง่ไบโอดีเซลและเอทานอล 

หมวด ๓  

      สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

-  ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ใน

เขตที่กฎหมายว่าด้วย การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผล

ใช้บังคับ หรอืสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบ

กิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณีหากในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่

ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น จะต้องมีสถานที่ตั้งตามคําสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชน หรอืก่อเหตุรําคาญด้วย 

     ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่มอีาคาร ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้

 (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตได ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่าง

เพียงพอ และปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟ

ส่องสว่างฉุกเฉิน เมื่อระบบไฟฟูาขัดข้อง 

     (๒) ตองจัดใหม้ีระบบการจัดแสงสว่าง และระบายอากาศ ให้เป็นไปตาม 

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

 

     /  ๓. ต้องมีห้องน้ า ห้องส้วม... 



  -๒๒- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  (๓) ตองมีห้องน้ํา ห้องส้วม ตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย

นายก อบต.รอบเวียง  การควบคุม อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความ 

สะอาดใหอ้ยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

     ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย 

หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตองจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้าง

ตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสม กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและ

ขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตอ้งมกีารเก็บ รวบรวม หรอืกําจัดมูลฝอยที่ถูก 

สุขลักษณะ ดังนี้  

     (๑) มีภาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ และ 

ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ 

และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ  

     (๒) ในกรณีที่มกีารกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานท้องถิ่น  

และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอย  

    (๓) กรณีที่มมีูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรอืวัตถุอันตราย หรอืสิ่งอื่นใดที่อาจ 

 เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็น

พาหะของโรคติดต่อใหถู้กต้องตามหลักวิชาการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด ๔  

        ใบอนุญาต 

     ข้อ ๑๒ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มผีลบังคับใช้ หา้มมใิห้บุคคลใดประกอบกิจการ 

ตามประเภทที่ กําหนดไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับ

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่น

อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกัน อันตรายต่อ

สุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให ้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหง่เดียว  

     ข้อ ๑๓ ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อ ๕ จะต้องยื่นคําร้องต่อเจา้ 

พนักงาน ท้องถิ่นตามแบบประกาศที่กําหนด 



  -๒๓- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  ข้อ ๑๔ ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อ ๕ จะต้องนําหลักฐาน  

นาย อบต.รอบเวียง  ดังตอ่ไปนี ้แสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

     (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

     (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 

     (๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรอืที่ดนิที่ใช้ประกอบกิจการ ในกรณีที่ 

มิได้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ จะต้องมี

หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคาร หรือที่ดินให้ประกอบกิจการตามที่

ขอรับใบอนุญาตได้ 

     (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     (๕) หลักฐานสําคัญอื่น ๆ ที่เจา้พนักงานท้องถิ่นเรียกใหน้ํามาแสดง 

     ข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต หรอืมีหนังสอืแจง้ 

คําสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม

ข้อ ๗ ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ ได้รับคําขอตามข้อ ๙ และหลักฐาน

ตามข้อ ๑๐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันจําเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง สามารถขยายเวลา

ออกไปได้อกีสองครัง้ ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและ 

เหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก  เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือ

ว่าสละสทิธิ์  

    ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตใหม้ีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใชไ้ด้เพียงใน 

เขตอํานาจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงเท่านั้น 

             ข้อ ๑๗ ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ประเภทใดที่ประสงค์จะขอต่ออายุ 

ใบอนุญาต ประกอบกิจการค้านั้นต่อไป จะต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตตามแบบ

ที่ประกาศกําหนด ภายในกําหนด สามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต  

              ข้อ ๑๘ ผูท้ี่ได้รบัใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ และผูข้อต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๓  

    จะต้องชําระ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตรา 

ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับ ใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นคําขอต่อ

ใบอนุญาต แล้วแต่กรณีผู้ประกอบกิจการค้ารายใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตาม

กําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง จะต้องชําระ ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน

ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการดําเนินการ  ก่อนถึง

กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้  



  -๒๔- 

นายไพศาล  พุทธิมา       -  บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าปรับตามขอ้บัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ 

นายก อบต.รอบเวียง  บริหารส่วนตําบลรอบเวียง 

              ข้อ ๑๙ ผูท้ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย 

    เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

              ข้อ ๒๐ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับ 

    ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้ทราบถึง 

การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ โดยอนุโลม และให้ใช้ใบแทน

ใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลอืของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   ข้อ ๒๑ ผูท้ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ใด ไม่ปฏิบัติหรอืปฏิบัติไม่ 

   ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ หรอืตามบทแหง่พระราชบัญญัติ หรอืกฎกระทรวงที่ 

ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเงื่อนไขที่

กําหนดไว้ในใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจสั่งใหแ้ก้ไข หรอื ปรับปรุงให้

ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้า

พนักงาน ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน

สิบห้าวัน  

              - ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคา้รายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่ 

สองครั้งขึน้ไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องคําพิพากษา

ถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดอันตรายอย่าง

ร้ายแรงตอ่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

              ข้อ ๒๒ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือ 

    แจ้งให้ผู้รับ ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรอืผูร้ับใบอนุญาต 

ไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่ง

นั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน/ ที่ทํางานของผู้รับ

ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่

คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับ

ใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะ

พ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 

 

 

      /  หมวด ๕ บทก าหนดโทษ... 



  -๒๕- 

นายไพศาล  พุทธิมา      หมวด ๕  

นายก อบต.รอบเวียง         บทก าหนดโทษ 

            -  ข้อ ๒๓ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามหรอืฝาุฝนืข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนด 

  ไว้ในบทกําหนดโทษ แหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 -  ในการนี้ตามหนังสือที่ได้แนบเอกสารร่างข้อบัญญัติได้มีอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง แนบมาเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวก่อนจะมีการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

ประธานสภา อบต. สุขภาพ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในร่าง

ข้อบัญญัติ 

นายส าราญ  ราชกุลนา -  สอบถามกรณีการเลี้ยงสุนัข ไว้ในบ้านจํานวนมาก ส่งเสียงดังรบกวนเข้าข่าย 

รองนายก อบต.รอบเวียง ร่างขอ้บัญญัตินี้หรอืไม่       

นายสุชาติ  มณโีชติ -  กล่าวกรณีเลีย้งเป็นฟารม์เพื่อจําหนา่ยเข้าร่างขอ้บัญญัติแตก่ารเลีย้งไว้ 

นิติกร ภายในบ้านแล้วส่งเสียงรบกวนน่าเข้าข่ายเหตุรําคาญ ควรมีการแจ้งเพื่อ

ตรวจสอบ 

นายดุษฎี  วงสถาวร  -  สอบถามอัตราค่าธรรมเนียม มีการกําหนดเองหรอืมีขอ้กําหนดอยู่แล้ว 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 

นายสุชาติ  มณโีชติ  -  ในการกําหนด ๑ กิจการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามลักษณะกิจการนัน้ 

นิติกร 

นายประเสริฐ  สะสม  -  สอบถามในข้อ ๑๕ กิจการคอมพิวเตอร์รวมรา้นเกมส์ ร้านอินเตอรเ์น็ต 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๓  หรอืไม่ 

นายสุชาติ  มณโีชติ  -  กล่าวร้านเกมส์  รา้นอินเตอรเ์น็ตเข้าร่างขอ้บัญญัตินี้ 

นิติกร 

นายประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมสีมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 

ประธานสภา อบต.  -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม 

นายสุชาติ  มณโีชติ  -  กล่าวในเมื่อไมม่ีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืมีขอ้สงสัย กระผมขอปรึกษา 

นิติกร ต่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง ว่าควรมีการพิจารณา 

สามวาระรวดเพราะไม่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย 

 

 

      /  นายประครอง  พูลเจริญ... 



   -๒๖- 

นายประครอง  พูลเจริญ -  กล่าว ข้อ ๔๕ ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม 

ประธานสภา อบต. วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะขออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ใน

การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่น จํานวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม

สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สอง

นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่

ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายเอกภพ  รัศมี -  เสนอ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 

นายสมบูรณ์  สมศักดิ์ -  เสนอ พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

รองประธานสภา อบต. 

นายประเสริฐ สะสม -  เสนอ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ส.อบต. หมู่ที่  ๓  

นายอินถา  พรมยศ -  เสนอ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๒ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่  

ประธานสภา อบต.  และเมื่อไม่มีขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงว่าจะ 

พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ เป็นสามวาระรวดหรอืไม่ และให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานที่ประชุมเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ 

-  มติในที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ ใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วน

ตําบลรอบเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...........  

จํานวน ๑๐ เสียง 

นายประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวเมื่อมกีารเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ในการพิจารณาร่าง 

ประธานสภา อบต.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ พ.ศ....... และเมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นขอมตใินที่ประชุม 

จะลงมตริับหลักการในวาระที่  ๑  โดยการยกมอื  

-  ในที่ประชุมสภา มีมตเิห็นชอบรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... ในวาระที่ ๑  

ขั้นรับหลักการ  จํานวน  ๑๐  เสียง 



      -๒๗- 

นายประครอง  พูลเจริญ -  ประธานสั่งพักการประชุม  ๑๒๐ นาที 

ประธานสภา อบต. 

นายประครอง  พูลเจริญ -  ในวาระที ่ ๒  ขั้นแปรญัตติ  มีกรรมการแปรญัตติท่านใดมีความประสงค์จะ 

ประธานสภา อบต. แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง  กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....... หรอืไม่ 

 -  ถ้าไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดประสงค์ยื่นคําแปรญัตติ  จึงขอมติโดย

การยกมอื 

-  ในที่ประชุม  ขอมติเห็นชอบขั้นแปรญัตติ  จํานวน  ๑๐  เสียง ในร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ............ ดังนั้น จึงขอเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่  ๓ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 

ประธานสภา อบต. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติในวาระที่ ๓  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรอืไม่ เพื่อที่จะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพิจารณาต่อไป 

-  สอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ........... หรอืไม่  โดยการยกมอื 

-  ในที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ในวาระที่  ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตําบลรอบเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....... 

จํานวน  ๑๐  เสียง 

นายประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียงตอบกระทู้ถาม จํานวน ๒ กระทู้ 

ประธานสภา อบต. ๑. นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต.รอบเวียง สอบถามโครงการ

จัดซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค์มคีวามคบืหนา้ไปถึงไปแล้ว 

    ๒. นางบัวถา  ชุมภูรัตน์  ส.อบต. หมูท่ี่  ๕  สอบถามโครงการจัดเก็บขยะ 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  ในการจัดซื้อรถกระเชา้อเนกประสงค์ได้ผ่านขั้นตอนตามขั้นตอนเรียบร้อย 

นายก อบต.รอบเวียง  แล้ว โดยมีผู้เสนอจํานวน ๕ ราย แตไ่ม่ผ่านคุณสมบัติ ต้องมีการประกาศใหม่อกี 

รอบ โดยใหย้กเลิกประกาศอันเก่าแล้วประกาศใหม ่ในเร็ววันนี้ 

-  การทําโครงการกําจัดขยะในตอนนี้ที่ได้ทําข้อตกลงกับทางเทศบาลห้วยสักได้

มีการยกเลิกไปแล้ว ในตอนนี้ได้ประสาน บริษัทเอกชนให้เข้าเก็บ หากสามารถ

ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการเก็บขยะในเร็ววันนีแ้ตต่้องผา่นการทําประชาชมด้วย 

 

     /  ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง อื่นๆ.... 



  -๒๘- 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 

นายประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวในวาระที่  ๕  เรื่อง อื่นๆ ให้สมาชิกหรอืผูเ้ข้าร่วมประชุมได้แจง้หรอื 

ประธานสภา อบต.  เสนอ ซักถามในเรื่องใดก็สามารถทําได้ 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  แจ้งกําหนดการเยี่ยมพบปะ ผูน้ํา ประชาชนในพื้นที่ตําบลรอบเวียงของ 

นายก อบต.รอบเวียง นายอําเภอเมอืงเชียงรายคนใหม่ ว่าที่รอ้ยตรี ภูษิตร ไชยทอง ในเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ของวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ให้แตง่ชุดสุดสุภาพโดยพร้อมเพียงกัน 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  แจ้งกําหนดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรโดยมีรายชื่อ 

นายก อบต.รอบเวียง  จากอําเภอเมอืงเชียงราย โดยแยกเป็น 

    ม. ๑  จํานวน  ๓๑ คน  (มวลชน)  โดยมีพ่อหลวงบ้านและสมาชิกท้องถิ่น 

    ม. ๒ จํานวน ๓๓ คน (มวลชน) โดยมีพ่อหลวงบ้านและสมาชิกท้องถิ่น 

    ม. ๓ จํานวน ๒๘ คน (มวลชน) โดยมีพ่อหลวงบ้านและสมาชิกท้องถิ่น 

    ม. ๔ จํานวน ๑๗ คน (มวลชน) โดยมีแม่หลวงบ้านและสมาชิกท้องถิ่น 

    ม. ๕ จํานวน ๔๐ คน (มวลชน) โดยมีพอ่หลวงบ้านและสมาชิกท้องถิ่น 

    ในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

นายประเสริฐ  สะสม  -  สอบถามประสานขอความอนุเคราะหจ์ากการไฟฟูา ในการปรับเปลี่ยนเสา 

ส.อบต. หมู่ที่  ๓  ไฟฟูาที่ยุบตัวลงของบ้านปุาบง หมูท่ี่ ๓  มีความคืบหนา้ถึงไหนแลว้ 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  ในขั้นตอนการปฏิบัติได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะหอ์ย่างเป็นทางการไป 

นายก อบต.รอบเวียง  แล้ว ยังไม่รู้วา่ติดขัดในเรื่องใด และได้มโีอกาสประสานดว้ยวาจาไปอีกครั้งหนึ่ง 

แล้ว ในการจัดการหรือดําเนินการปรับเปลี่ยนต้องให้ทางการไฟฟูาเป็น

ผู้ดําเนินการเอง เราไม่มีสิทธิดําเนินการ แจ้งผู้อํานวยการกองช่างช่วยประสาน

ให้อีกรอบ 

นายดุษฎี  วงสถาวร  -  สอบถามพื้นที่บริเวณหาดเชียงราย ที่เคยเป็นที่เผาขยะเก่า ในตอนนีย้ังคงเป็น 

ส.อบต. หมู่ที่  ๔  พ้นที่สาธารณะอยู่อีกหรอืไม่ เห็นมกีารครอบครองพื้นที่กัน 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  ในพืน้ที่หาดเชียงรายยังคงเป็นที่สาธารณะ เชน่เดิม แตท่างเกษตรอําเภอเมือง 

นายก อบต.รอบเวียง  เชยีงราย ขอใช้เป็นพืน้ที่ทําการเกษตรเท่านั้น 

นายดุษฏี  วงสถาวร  -  สอบถามการขอย้ายเสาไฟฟูาบริเวณสนามกีฬาให้เข้ามาใกล้สนามอีกหนอ่ย 

ส.อบต. หมู่ที่  ๔  จะกระทําได้หรอืไม่ 

 

 

          /  นายไพศาล  พุทธิมา.... 



      -๒๙- 

นายไพศาล  พุทธิมา  -  หากดูแล้วไม่เหมาะสมก็สามารถทําได้ มีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดมา 

นายก อบต.รอบเวียง  ประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

นายประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมสีมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรอืไม่ 

ประธานสภา อบต.  -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบ 

เวียงขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ 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 ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเวียง 

 ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 


