
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

สมัยวิสำมัญ   สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

วันท่ี   ๒๗  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายประครอง  พูลเจริญ ประธานสภา อบต. ประครอง  พูลเจริญ  

๒ นายสมบูรณ์  สมศักด์ิ รองประธานสภา อบต. สมบูรณ์  สมศักด์ิ  

๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารย์ี เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักด์ิ  อารย์ี  

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    วงศค์ ายอด ส.อบต. หมู่ที่  ๔ บุญส่ง    วงศค์ ายอด  

๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๙  คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ

๑ นายไพศาล   พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  

๒ นายส าราญ   ราชกุลนา รองนายก อบต. ส าราญ   ราชกุลนา  

๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต. วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  

๔ นายชูศักดิ์   อะทะสุวรรณ ์ เลขานุการนายก อบต. ชูศักด์ิ   อะทะสุวรรณ์  

๕ นางนิ่มนวล     ปัญโญนันท์ ปลัด อบต. น่ิมนวล    ปัญโญนันท์  

๖ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  

๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

๘ นายสุชาต ิ มณีโชติ นิติกร สุชาต ิ มณีโชติ  

๙ นายโพธิ์ทัย  ราชสมบัติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โพธิ์ทัย  ราชสมบัติ  

 

 

 

 



      -๒- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  เปิดประชุม เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ประธำนสภำฯ อบต. 

ระเบียบวำระที่  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙    

ประธำนสภำฯ อบต.  เน่ืองจากมีขอ้ราชการที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที่ขององค์การ 

บรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

ระเบียบวำระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้สมาชิกองค์สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้ตรวจสอบ 

ประธำนสภำฯ อบต. รายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา ซึ่งได้แนบกับวาระการประชุมที่ทางเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้แนบไปด้วย  หากสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดต้องการแก้ไขหรือสอบถามก็สามารถยกมือ

เพ่ือขอแก้ไขในข้อใดก็ท าได้ 

-  ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลรอบเวียง ท่านใดต้องการแก้ไขหรือสอบถามรายงานการประชุม 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงขอความเห็นชอบในการ

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่   ๑  เมื่อวันที่ ๒๗  

พฤษภาคม  ๒๕๕๙  โดยการยกมอื 

-  ในที่ประชุมมีมติ รับรองการประชุม จ านวน  ๑๐  เสยีง 

ระเบียบวำระที่  ๓   เรื่องเพื่อพจิำรณำ 

๓.๑  เรื่อง    ขอพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

จ ำนวน  ๔ รำยกำร   จ ำนวนเงิน  ๑,๐๔๔,๗๐๐ บำท  ( ตำมรำยละเอียด

แนบท้ำย ) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้ง ๓.๑ การพิจารณาอนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประธำนสภำฯ อบต. จ านวน  ๔ รายการ  ก่อนจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบก็ขอให้นายก

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผู้มีความเกี่ยวข้องได้ช้ีแจงให้สมาชกิสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงได้รับทราบเหตุผลเสยีก่อน 

 

 

 

       /  นำยไพศำล  พุทธมิำ.... 



   -๓- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  กล่าวเรียนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิกสภา 

นำยก อบต.รอบเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ในข้อ ๓.๑ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสม จ านวน  ๔  รายการ  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม อาศัยอ านาจ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก

เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  ความ

ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก

สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข   ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ  ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการ

เพ่ิมพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด

ความเดือนร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒)  ไดส้ง่เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่

ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่

ด าเนนิการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จา่ยเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 

ทั้งน้ี   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอที่จะจ่าย

ค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน

สะสมให้ค านงึถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”   

-  ตามที่ให้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์และเหตุผล ออกแบบ

ส ารวจในการจ่ายเงินสะสม ต้องกล่าวถือหลักการและเหตุผลในการพัฒนา

องค์กรของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องน าเรียนถึงหลักการเหตุผลในการ

จ่ายเงินสะสม ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จา่ยเงินสะสมตามอ านาจหน้าที่ ตาม

หนังสือสั่งการในแต่ละท้องถิ่นก็มีเงินสะสมไว้ใช้เงินตามระเบียบ โดยมีการที่จะ

สามารถใช้เงินได้ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปรับปรุงแหลง่น้ า

ทางการเกษตร , โครงการปรับปรุงเพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค , 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว , การแก้ไขเร่ืองยางพารา , โครงการที่เป็นอ านาจหน้าที่

ขององค์กรที่ต้องท าเพ่ือประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม

หลัก ๖ ประการ ซึ่งตอนนี้ได้พิจารณาแล้วว่า โครงการ ๔ โครงการ ที่ได้

น าเสนอสามารถกระท าได ้จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  

ขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๔  รางการ  ดังน้ี 



  -๔- 

นำยไพศำล  พุทฺธมิำ  -  ยอดทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   มีจ านวนทั้งส้ิน 

นำยก อบต.รอบเวียง  ๑๔,๓๕๐,๖๖๒.๐๑  บาท 

คงเหลอืเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จา่ยได้จ านวน  ๒๓,๑๙๑,๓๐๖.๐๐  บาท 

โครงการที่จะด าเนนิการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มีดังนี้ 

๑.  โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งวังธาร  หมู่ที่  ๓  ระยะทาง  ๑,๖๕๐  เมตร  

งบประมาณเบื้องต้น  จ ำนวน  ๔๓,๒๐๐  บำท 

๒.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบรเิวณแหลง่ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย   

จ านวน  ๑  แห่ง  งบประมาณเบื้องต้น จ ำนวน  ๓๕๓,๖๐๐  บำท  

๓.  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าสาธารณะแหลง่ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย 

จ านวน  ๑  หลัง  งบประมาณเบื้องต้น จ ำนวน  ๑๘๐,๐๐๐  บำท 

๔.  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแหล่งท่องเที่ยวหาด

เชียงราย  งบประมาณเบื้องต้น  จ ำนวน  ๔๖๗,๙๐๐  บำท 

ในโครงการทั้งหมด  ๔  รายการ   จ านวนเงิน  ๑,๐๔๔,๗๐๐  บาท ( หน่ึงล้านสี่

หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ที่ได้น าให้สภาองค์การบริหารสว่นต าบลรอบเวียง  

ได้พิจารณาในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามกรอกอ านาจหน้าที่ กรอบ

กฎหมายที่สามารถท าได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้

พิจารณาตอ่ไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวตามที่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ได้น าเสนอเพ่ือ 

ประธำนสภำ อบต. พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ให้ความ

เห็นชอบ การจ่ายเงินสะสมก็เป็นอ านาจหน้าที่ที่ท าได้ตามกฎตามระเบียบ ก่อน

จะมีการลงมติก็เปิดโอกาสให้มกีารสอบถามก่อนการพิจารณาตอ่ไป 

นำยประเสริฐ  สะสมำ -  สอบถามระยะเวลาในการด าเนนิงานโครางกาขุดลอกล าเหมืองทุ่งวังธาร  

ส.อบต.  หมู่ที่  ๓ บ้านป่าบง  หมู่ที่  ๓  ต าบลรอบเวียง จะมีการด าเนนิการเมื่อใด เพราะอยู่ในช่วง

ฤดูการท านาของเกษตรกร 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  ตอบหากมีการพิจารณาให้ความเห็นของอนุมัติจา่ยขาดเงินสะสมแลว้ก็จะ 

นำยก อบต.รอบเวียง ด าเนินการทันที่เพราะเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะ

เกษตรกรในพืน้ที่ จ านวนมากพอสมควร 

นำยดุษฎี  วงสถำวร -  สอบถามการวางมิเตอรไ์ฟฟ้า การดงึสายไฟฟ้าในโครงการปรับปรุงระบบ 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ สายไฟฟ้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย น่าจะมีการติดต้ังให้เหมาะสม 

สายไฟฟ้าน่าจะลงในดนิเพ่ือความสวยงาม 

       /  นำยไพศำล  พุทธมิำ... 



   -๕- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  ในการติดมิเตอรก์ารเดนิสายไฟฟ้าไดม้ีการพิจารณาและมกีารหาข้อสรุป 

นำยก อบต.รอบเวียง รวมถึงการออกแบบมานานพอสมควร โดยไดดู้จากสภาพในพื้นที่อื่นๆ มาหลาย

ที่แล้ว ดูแล้วโดยรวมการออกแบบที่ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

รอบเวียงดูแล้วมีความเหมาะสม มีความรัดกุมตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ

พอสมควร 

นำยดุษฎี  วงสถำวร -  สอบถามโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแหลง่ท่องเที่ยว 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ หาดเชียงรายในการวางท่อเมนประปาหลักจากท่อ พีวีซี ๒ นิ้ว  มาเป็นท่อของ

การประปาส่วนภูมิภาคใช้น่าจะมีความเหมาะสมกว่าและทนกว่า 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  ในการออกแบบการวางท่อเมนประปา ท่อพีวีซ ี๒ นิว้ น้ันได้พิจารณาแลว้ว่ามี 

นำยก อบต.รอบเวียง ความเหมาะสมในการใช้งาน ดูแลง่าย การซ่อมแซมก็งาน ใช้ได้ตามสภาพ

โดยทั่วไปและเป็นการควบคุมของพัสดุโดยมีราคากลางในการจัดซือ้ของพาณิชย์

จังหวัด 

นำยดุษฎี  วงสถำวร -  สอบถามในการวางแท้งน้ าจากเดิม ๑ แท้ง เป็น ๒ หรือ ๓ แท้ง สามารถท า 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ ได้หรือไม่ เพ่ือจะได้มีแรงดัน มากขึ้น ท าให้การไหลของน้ าสะดวกไหลได้ดีมาก

ขึน้ 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  ในการจัดท าโครงการนีไ้ด้มกีารประเมินอัตราการใช้น้ าของรา้นค้า จ านวน  

นำยก อบต.รอบเวียง ๓๐ ร้านค้าแล้วพบว่า สามารถมีน้ าใช้อย่างเพียงพอเพราะมีการแยกการใช้น้ า

ออกเป็นสัดส่วนโดยแยกจากห้องน้ าและศูนย์ส านักงานแหล่งท่องเที่ยวหาด

เชียงรายออกจากร้านค้าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 

นำยศุภชัย  อุปนันท์ -  กล่าวในเร่ืองความแรงดันของน้ าที่ไม่เพียงพอ ในการนีไ้ด้มผีู้เชี่ยวชาญได้มา 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิเคราะห์แลว้ว่าสามารถมแีรงดันน้ าเพยีงพอกับความต้องการ 

 -  ในการด าเนินการวางท่อ พีวีซี น้ันเป็นไปตามราคาวัสดุของราคากลางของ

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ได้มกีารระบุไว้ เป็นมาตรฐานคุมอยู่แลว้ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงในที่ประชุมมีท่านใด 

ประธำนสภำ อบต. ต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการ

สอบถามหรือมีข้องสงสัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๘๙ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ หากได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก

สภาองค์การบริหารสว่นต าบล สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๔  รายการ ตามที่ท่านนายกไดเ้สนอ  

 

      /  นำยประครอง  พูลเจริญ... 



   -๖- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ขอมติเห็นชอบโครงการที่  ๑  โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งวังธาร  หมู่ที่  ๓   

ประธำนสภำ อบต. ระยะทาง  ๑,๖๕๐  เมตร  งบประมาณเบื้องต้น  จ านวน  ๔๓,๒๐๐  บาท  โดย

การยกมอื 

-  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โครงการขุดลอกล าเหมืองทุ่งวังธาร บ้านป่าบง หมู่

ที่  ๓   จ านวน  ๑๐  เสยีง 

-  ขอมติเห็นชอบโครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย  จ านวน  ๑  แห่ง  งบประมาณเบื้องต้น จ านวน  

๓๕๓,๖๐๐  บาท  โดยการยกมอื 

-  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณแหล่ง

ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

-  ขอมติเห็นชอบโครงการที่  ๓  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าสาธารณะ

แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย  จ านวน  ๑  หลัง  งบประมาณเบื้องต้น จ านวน  

๑๘๐,๐๐๐  บาท  โดยการยกมอื 

-  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โครงการปรับกรุงต่อเติมห้องน้ าสาธารณะแหล่ง

ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

-  ขอมติเห็นชอบโครงการที่  ๔  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบ

ประปาแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย งบประมาณเบื้องต้น  จ านวน  ๔๖๗,๙๐๐  

บาท 

-  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบ

ประปาแหลง่ท่องเที่ยวหาดเชยีงราย  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จา่ยขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  

ประธำนสภำ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ข้างต้น จ านวนทั้งสิ้น ๔ 

โครงการเป็นจ านวนเงิน    ๑,๐๔๔,๗๐๐  บาท ( หน่ึงล้านสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อย

บาทถ้วน )  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

      /  นำยประครอง  พูลเจริญ.... 



   -๗- 

๓.๒  เรื่อง  พิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณเพื่อตั้งรำยกำรใหม่  

ป ระจ ำปี   พ .ศ . ๒ ๕๕๙   จ ำน วน   ๑  รำยกำร  โค รงก ำรจั ด ซื้ อ

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอำกำศ)  

ขนำด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รวมค่ำติดตั้ง) จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ เครื่อง จ ำนวนเงิน  ๒๖,๐๐๐ บำท  (ตำมรำยละเอียด

แนบท้ำย) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงหรือตัวแทนผู้ที่ไดรั้บ 

ประธำนสภำ อบต.  มอบหมายไดชี้แ้จงก่อนการพิจารณาของสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

รอบเวียงต่อไป 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  กล่าวพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตัง้รายการใหม่  ประจ าปี  พ.ศ.  

นำยก อบต.รอบเวียง ๒๕๕๙  จ านวน  ๑ รายการ โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รวมค่าติดต้ัง) จัดซือ้

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน ๑ เครื่อง จ านวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท  

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับ

ที่ ๕) จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี ้

รายการที่ ๑ โอนงบประมาณเพ่ือตัง้เป็นรายการใหม่ ดังนี ้

ส านักงานปลัด 

๑. (โอนลด)  ส านักงานปลัด 

   แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป 

   งาน  บรหิารทั่วไป  

   หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการ  จัดซือ้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู (รวมค่าติดต้ัง) จัดซื้อตามบัญชี

ราค ามาตรฐานค รุภัณ ฑ์  จ าน วน  ๑  เค ร่ือ ง  เ พ่ื อ จ่ าย เป็ นค่ าจั ด ซื้ อ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู (รวมค่าติดต้ัง) จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

จ านวน ๑ เครื่อง 

 

 

 

      /  นำยไพศำล  พุทธมิำ.... 



  -๘- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  - คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 

นำยก อบต.รอบเวียง  ๑. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 

๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 

๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 

๓. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยสง่ความเย็น

และหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกัน 

๔. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง 

และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

   - ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน 

   - ชนิดติดผนัง 

ส าหรับชนิดตู้ต้ังพืน้เป็นเคร่ืองรับอากาศที่ไมม่ีระบบฟอกอากาศ 

๕. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

๖. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  ๕ เมตร 

สายไฟยาวไมเ่กิน ๑๕ เมตร 

๗. ค่าตดิต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิต้ังแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 

- ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท 

***ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐)งาน

บริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ หน้าที่ ๗๕ ล าดับที่  ๔ ) 

งบประมาณต้ังไว้ตามข้อบัญญัติ  ๒๖,๐๐๐ บาท 

     งบประมาณโอนลด  ๒๖,๐๐๐ บาท  (เงินรายได้)  

โอนต้ังเป็นรายการใหม่   

๑. (โอนเพ่ิมต้ังรายการใหม่)  ส านักงานปลัด 

   ๑. (โอนลด)  ส านักงานปลัด 

   แผนงาน   บรหิารงานทั่วไป 

   งาน  บรหิารทั่วไป  

   หมวด      ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

     ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

 

         /  นำยไพศำล  พุทธิมำ.... 



      -๙- 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  -  รายการ จัดซือ้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ 

นำยก อบต.รอบเวียง  ฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รวมค่าติดต้ัง) จัดซือ้ตามบัญชีราคา 

มาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน ๑ เคร่ือง เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกสว่น ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รวมค่า

ติดต้ัง) จัดซือ้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน ๑ เครื่อง 

    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 

     ๑. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 

๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 

๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 

๓. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยสง่ความเย็น

และหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกัน 

๔. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง 

และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

๕. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

๖. การจัดซือ้เครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่  ๙ มกราคม ๒๕๓๓ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีที่ นร 

๐๒๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๓ และตามมติคณะกรรมการนโยบาย

แห่งชาต ิครัง้ที่ ๓/๒๕๓๙ (ครัง้ที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับ

การประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีประสทิธิภาพ

สูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรยีบเทียบ

คุณสมบัติ คือ 

- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรยีบเทยีบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 

- ถ้าจ านวนบีทียูไมเ่ท่ากัน ให้น าจ าวนบีทียูหารดว้ยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) 

ผลทีไ่ด้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถอืว่าเคร่ืองปรับอากาศมีประสทิธิภาพสูง 

สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า  

๗. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร 

สายไฟยาวไมเ่กิน ๑๕ เมตร 

๘. ค่าตดิต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิต้ังแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 

  - ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท 

       /  นำยไพศำล  พุทธมิำ... 



   -๑๐- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐)งาน 

นำยก อบต.รอบเวียง  บรหิารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ หน้าที่ ๗๕ ล าดับที่  ๔ ) 

งบประมาณต้ังไว้ตามข้อบัญญัติ  -  บาท 

งบประมาณโอนเพ่ิมต้ังรายการใหม่  ๒๖,๐๐๐  บาท (เงินรายได้) 

-  ในการขอโอนลดเพ่ือต้ังรายการใหม่จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียง

เล็กน้อยในสว่นของพีทียู จาก ๑๕,๐๐๐  เปลี่ยนเป็น ๑๘,๐๐๐ บีทียู  แต่ทั้งน้ัน

ในการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงให้ความ

เห็นชอบดว้ย จึงเรยีนมาเพ่ือพิจารณาขออนุมัติต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวสอบถามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดจะ 

ประธำนสภำ อบต.  สอบถามหรือไม ่

-  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดสอบถาม 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงขอมติเห็นชอบ  โดยการยก

มือ 

-  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังรายการใหม่  ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๑ รายการ โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

สว่น ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รวมค่าติดต้ัง)  

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน  ๑  เคร่ือง จ านวนเงิน 

๒๖,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

๓.๓  เรื่อง  พิจำรณำขออนุมัติด ำเนนิกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรจัดซื้อเสำ

ธงแบบเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นกำรจ้ำงเหมำจัดท ำเสำธงแบบเคลื่อนที่ จ ำนวน 

๑ รำยกำร จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท (ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย)  

นำยประครอง  พูลเจริญ -  แจ้งให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง หรือผู้ได้รับผิดชอบได้ช้ีแจ้ง 

ประธำนสภำ อบต.  การขออนุมัติด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดซือ้เสาธงแบบเคลื่อนที่กอ่น 

การพิจารณาตอ่ไป 

 

 

 

 

       

     /  นำยไพศำล  พุทธมิำ.... 



  -๑๑- 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  กล่าวการขออนุมัติด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดซือ้เสาธงแบบ 

นำยก อบต.รอบเวียง  เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาจัดท าเสาธงแบบเคลื่อนที่ จ านวน  ๑  รายการ 

รายการที่  ๑  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง ดังนี้ 

๑. สว่นการศึกษาฯ 

ข้อควำมเดมิ 

งบลงทุน 

   หมวด   ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น 

   รายการ  ค่าจัดซื้อเสาธงแบบเคลือ่นที่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เสาธงแบบ 

เคลื่อนที่ (ตามราคาท้องตลาด) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง 

๓.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.รอบเวียงก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑ หน้าที่ ๗๕ ล าดับที่ ๔)  

งบประมาณต้ังไว้ จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑๐/๕๕ ) 

ข้อควำมแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบลงทุน 

   หมวด   ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น 

   รายการ  ค่าจ้างเหมาจัดท าเสาธงแบบเคลื่อนที่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 

จัดท าเสาธงแบบเคลื่อนที่ (ตามราคาทอ้งตลาด) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว 

๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.รอบเวียงก าหนด 

***ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)  (แผนพัฒนาสามปี ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑ หน้าที่ ๗๕ ล าดับที่ ๔)  

งบประมาณต้ังไว้ จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  หน้า ๑๐/๕๕ ) 

-  เป็นเสาธงที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน เปลี่ยนจากการจัดซือ้เป็น

การจ้างเหมาจัดท า เพราะไม่สามารถจัดซ้อได้จงึจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการจ้าง

เหมาจัดท าแทน 

 

     /  นำยประครอง  พูลเจรญิ... 



  -๑๒- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ตามที่ท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ได้น าเรียนถึงเหตุผลการ 

ประธำนสภำ อบต.  ของเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากการจัดซือ้เสาธงเป็นการจ้างเหมาจัดท ามีสมาชกิสภา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดต้องการสอบถาม หรือมีขอ้สงสัย

หรือไม ่ก่อนมกีารลงมติเห็นชอบ 

-  ไมม่ีสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงท่านใดต้องการสอบถาม

หรือมีขอ้สงสัย  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง จึงขอมตใิน

การให้ความเห็นชอบ  โดยการยกมอื 

-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ  จ านวน  ๑๐  เสยีง 

๓.๔   เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรขออนุญำตดูดทรำยตำมควำม

ในมำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน  กรณี  บริษัท  แจ้ง จ ำกัด  ขอ

อนุญำตดูดทรำยในแม่น้ ำกก จ ำนวน  ๓  แปลง และนำงสำวยุพำ แสนสิร ิ

(นำงยุพำ หน้อยดี) จ ำนวน  ๒  แปลง ในท้องที่บ้ำนป่ำยำงมนใหม่  หมู่ที่  

๕  ต ำบลรอบเวียง   (ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย) 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวก่อนการพิจารณาการขอเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายตามความใน 

ประธำนสภำ อบต.  มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  กรณี  บรษิัท  แจ้ง จ ากัด  ขออนุญาตดูด 

ทรายในแม่น้ ากก จ านวน  ๓  แปลง และนางสาวยุพา แสนสิริ (นางยุพา หน้อย

ดี) จ านวน  ๒  แปลง ในท้องที่บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่  ๕  ต าบลรอบเวียง   
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง

ได้ช้ีแจงหรือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายช้ีแจง 

นำยไพศำล  พุทธมิำ  -  กล่าวขออนุญาตให้รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง นายส าราญ  

นำยก อบต.รอบเวียง  ราชกุลนา เป็นผูชี้แ้จงแทน 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ -  กล่าวเรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและสมาชิก 

รองนำยก อบต.รอบเวียง สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงทุกท่าน ตามที่ทางหมู่บ้านป่ายางมนใหม่ 

หมู่ที่   ๕  ต าบลรอบเวียง โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือรายงานบันทึกการท า

ประชาชนการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ มายังองค์การบริหาร

ส่วนต าบลรอบเวียงเป็นที่เรียบร้อย โดยมีมติเห็นอนุญาตให้มีการดูดทรายของ

บรษิัท แจ้ง จ ากัด จ านวน ๓ แปลง และนางสาวยุพา แสนศิริ (นางยุพา หน้อยดี) 

จ านวน ๒ แปลง ของทางหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ต้องขอให้ทางสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงให้พิจารณาตอ่ไป 

 

      /  นำยประครอง  พูลเจริญ... 



   -๑๓- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  กล่าวตามที่ท่านรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง นายส าราญ   

ประธำนสภำ อบต. ราชกุลนา ได้ชี้แจง มติการท าประชาคมหมู่บ้านป่ายางมนใหม่ ซึ่งมีมติเห็นขอบ

ไปแล้วนัน้  ก้อนจะมีการลงมติก็ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล

รอบเวียง  หมู่ที่  ๕  ได้แสดงความคิดเห็นก่อนการพิจารณา 

นำงบัวถำ  ชุมภูรัตน์ -  แสดงความคิดเห็นตามมตขิองประชาชนในพืน้ที่ ที่ประชุมประชาคมมีมติ 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๕ เห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในพืน้ที่ หมู่ที่  5 

นำงพงษ์ศักดิ์  อำรีย์ -  แสดงความคิดเห็น เห็นขอบในการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายได้ ไมท่ าให้เกิด 

เลขำนุกำรสภำ อบต. ความเสยีแตอ่ย่างใดและท าให้เกิดรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรา 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ท่านใดจะ 

ประธำนสภำ อบต. สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรอืไม ่ถ้าไม่สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน

ต าบลรอบเวียงท่านใดสอบถาอมหรือแสดงความคิดเห็น ประธานสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบลรอบเวียงจึงขอมติในที่ประชุมให้ความเห็นขอบ โดยการยกมอื 

 -  ในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ต่อใบอนุญาตดูดทรายในล าน้ าแม่กกในเขตพ้ืนที่ 

บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่  ๕  ต าบลรอบเวียง  ของบรษิัท แจ้ง จ ากัด จ านวน ๓ 

แปลง และนางสาวยุพา  แสนสริิ  จ านวน  ๒ แปลง  จ านวน ๑๐ เสยีง 

ระเบียบวำระที่  ๔  เรื่อง  อื่นๆ 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

ประธำนสภำฯ อบต.  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมเีร่ืองที่จะแจ้งหรือมีขอ้เสนอ ก็สามารถแจ้งได้ 

นำยสุชำติ  มณีโชติ  -  กล่าวขอความเห็นในการเลอืกต้ังหรือลงมติเห็นควรใช้เคร่ืองในการลงคะแนน 

นติิกร หรือไม่ มีการใช้การกดแทนการกากบาทในการเลือกต้ังท้องถิ่นหรือส่วนอื่น

หรือไม ่

นำยดุษฎี  วงสถำวร -  กล่าวการใช้เคร่ืองในการลงคะแนน มีความคลาดเคลื่อน เช่น กดหมายเลข ๑  

ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ กลายเป็นเลข ๕ หรือกดหมายเลขที่ต้ังไว้แต่กลับไปออกหมายเลขอื่น 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  กล่าวการใช้เคร่ืองอาจมีความผิดพลาดเป็นบัตรเสยีมากกวา โดยเฉพาะ 

นำยก อบต.รอบเวียง ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ การดูแลรักษาก็ยาก 

งบประมาณที่จะใช้จะคุ้มค่าหรือไม่ กรณีไฟฟ้าดับก็ไม่สามารถจัดการเลอืกต้ังได ้

อาจท าให้ประชาชนเสยีสทิธิ์ได้ 

 

 

      /  นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ.... 



   -๑๔- 

นำยส ำรำญ  รำชกุลนำ -  สอบถามหากจะจัดการเลอืกต้ังโดยใช้เคร่ืองใครเป็นผูจ้ัดซือ้และดูแลรักษา  

รองนำยก อบต.รอบเวียง  

นำยสุชำติ  มณีโชติ -  เป็นการสอบถามไว้ก่อนเพ่ือไว้พิจารณาในการจัดซือ้ 

นติิกร 

นำยไพศำล  พุทธมิำ -  แจ้งก าหนด วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  พิธหีลอ่เทียนเข้าพรรษา ณ ที่ท า 

นำยก อบต.รอบเวียง การองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียงและแจกเบีย้ผู้สูงอายุ 

    แจ้งก าหนด วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  พิธีถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดป่า

ยางมน  หมู่ที่  ๕ 

นำงน่ิมนวล  ปัญโญนันท์ -  แจ้งการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ในการจัดจ้าง เอกสารต่างๆดา้น 

ปลัด อบต.รอบเวียง นวัตกรรม บ้านหนองด่าน เป็นไปด้วยดีต้องผ่านอนุกรรมการต้องผ่านความ

คิดเห็นของอนุกรรมการอีกรอบ 

-  แจ้งงานอบรมแผ่นดินไหว  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย 

-  แจ้ง อบต.เคลื่อนที่  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  บ้านหนองดา่น 

-  แจ้งอบรมเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ที่ห้วยฮ่องไคร้  

จ านวน  ๓๐  ท่าน 

นำยดุษฎี  วงสถำวร  -  เสนอการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง  ห้วยฮ่องไครค้วรมีสมาชกิสภาองค์การ 

ส.อบต.  หมู่ที่  ๔  บรหิารส่วนต าบลรอบเวียงในพืน้ที่ไปร่วมอบรมเพื่อน ามาเผยแพร่ต่อ 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์ -  เพ่ิมเตมิกิจกรรมวันหลอเทียนเข้าพรรษา วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เร่ิม 

รองนำยก อบต.รอบเวียง หล่อเทียน เวลา ๐๙.๓๐  น. โดยขี้ผึ้งน ามาหล่อเทียนมีการน าไปให้ทางหมู่บ้าน

ไว้บูชาตามจ านวนที่ก าหนดโดยมีการให้บูชาแบบหมดแล้ว หมดเลย เพราะมี

จ านวนเท่าที่สามารถหลอ่เทียนได้ จ านวน ๔ แท่ง  ในการเบิกจ่ายงบประมาณที่

จ่ายโดยการจ ากัดที่สามารถเบิกได้ตามหนังสือสั่งการเท่าน้ัน จึงแจ้งมาเพ่ือ

ทราบ 

-  แจ้งตัวแทนปรัชญาชาวบ้าน ของแต่ละหมู่บ้านให้สง่ตัวแทนโดยพร้อมเพรียง

กัน เพ่ือคัดเลอืกเป็นตัวแทนอ าเภอต่อไป 

 

 

 

 

     /  นำยประครอง  พูลเจริญ... 



  -๑๕- 

นำยประครอง  พูลเจริญ -  สอบถามมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผู้เข้าร่วม

ประชุมท่านใดมขี้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรอืไม่ 

-  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผู้เข้าร่วมการประชุม

สอบถาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงกล่าวปิดการ

ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

ปิดประชุม  เวลำ  ๑๖.๐๐ น. 

(ลงช่ือ)       อินถา  พรมยศ     (ลงช่ือ)    ประเสริฐ  สะสม 

           ( นายอินถา  พรมยศ )                     ( นายประเสริฐ   สะสม ) 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ          คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

(ลงช่ือ)     กรรณิการ์  แก่นพล     (ลงช่ือ)      พงษ์ศักด์ิ  อารย์ี 

         ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )                     ( นายพงษ์ศักด์ิ  อารย์์ ) 

คณะกรรมการสามัยตรวจรายงานการประชุมสภา                   ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 

    (ลงช่ือ)      ประครอง  พูลเจริญ 

     ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 


