
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมญั  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่  27   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   10    คน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นายประครอง  พูลเจริญ ประธานสภา อบต. ประครอง  พูลเจริญ  
๒ นายสมบูรณ์  สมศักดิ์ รองประธานสภา อบต. สมบูรณ์  สมศักด์ิ  
๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักดิ์  อารีย์  
๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ท่ี  ๑ เอกภพ  รัศมี  
๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๒ อินถา  พรมยศ  
๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ท่ี  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  
๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ท่ี  ๓ ประเสริฐ   สะสม  
๘ นายบุญส่ง    วงศ์ค ายอด ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ บุญส่ง    วงศ์ค ายอด  
๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  13  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

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

10 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
11 นางสาวชลิตา  วงค์สกุล นิติกรปฏิบัติการ ชลิตา  วงค์สกุล  
12 นางสาวรัชฎาพร  จิตร์ไชย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รัชฎาพร  จิตร์ไชย  
13 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานท่ัวไป วชิระ  วรรณนิล  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
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ระเบียบวำระที่  ๑     เร่ืองประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง สมัยสุดท้ายของป ี

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

- ไม่มีสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไข  ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  5  
ครั้งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2561  โดยการยกมือ 
- ในท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระที่   ๓     เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   แจ้งให้คณะผู้บริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบให้สมาชิกสภา อบต.  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง       

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  วันท่ี   25  ธันวาคม 2561  จังหวัด       
นำยก อบต.รอบเวียง   1  โครงการบริหารจัดการเรื่องขยะ  อปท.  รณรงค์ขยะแยกก่อนท้ิง  ใช้น้อย  ใช้ซ้ า   
     น ากลับมาใช้ใหม่ภายใน  60  วัน  เริ่ม  9  มกราคม  2562 
     1.1 อบรมผู้น าในการคัดแยกขยะ 
     1.2 อบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     1.3 อบรมผู้น าในชุมชนและโรงเรียน 
    โครงการแผนปฏิบัติการ  60  วัน  แยกก่อนท้ิง 
    -แจ้งโครงการของขวัญท่ัวไทย 
     1. โครงการคลองสวยน้ าใสท่ัวไทย 
     2. โครงการถนนปลอดภัย ถนนท้องถิ่นสวยงาม 
     3. โครงการห้องน้ าสะอาด  ท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย 

โดยจะด าเนินการโครงการถนนปลอดภัย  ปรับปรุงถนนในระหว่างบ้านป่ายางมนใหม่   
หมู่ท่ี 5 – บ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี 2 (ถนนสายใน)  และโครงการห้องน้ าสะอาด  ซึ่งทาง
เราก็ได้ด าเนินโครงการมาโดยตลอด 

ระเบียบวำระที่   4     เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระที่  5    เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1  เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – พ .ศ. 2564) ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้คณะผู้บริหารได้แจ้งเพื่อทราบรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ประจ าปี  
     งบประมาณ 2561 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  และผู้เข้าร่วมการประชุม  
นำยก อบต.รอบเวียง   ทุกท่าน  ในการนี้  กระผมจะขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ    

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

           กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
            1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงซึ่งแสดงถึงวิ สัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองเชียงราย  และแผนชุมชนต าบลรอบเวียง 
 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีรายละเอียด   
ดังนี้ 

             1) ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ สาธารณะ  
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน ทางระบายน้ า อาคาร
สถานท่ีสาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ได้
มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า และระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

1.2 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้น ฐานรองรับการ 
เจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเช่ือมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

  1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุม 
อาคาร 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 

    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
   2.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มเพิ่ มรายได้ และ 
การตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว วิถีชีวิต และ     
อัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
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2.5 ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการ 
สาธารณสุข  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

    3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
    3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
    3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 
    3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ  
ผู้ด้อยโอกาส 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

4.3 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของ ประชาชน 

  4.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.6 ป้ อ งกั น และแก้ ไขปัญ หายาเสพ ติด  อบายมุ ข  ส่ื อ ด้ าน 

อิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
และยั่งยืน  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย  
และมลภาวะ 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน 
ทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 

     6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
5/6.2 ส่งเสริม... 
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   6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล  

    6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
    6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 

   6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ใน 
ท้องถิ่น 

    6.7 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
   6.8 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการ 
ประชาชน 

6.9 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2557– 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์ การพัฒ นา การต้ั งงบประมาณ  การเบิ ก จ่าย 
งบประมาณจากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local 
Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การต้ังงบประมาณ และ
รายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง รายละเอียด ดังนี้ 

      ปีงบประมาณ 2557 
       ต้ังงบประมาณรายรับไว้     18,379,825       บาท 

   (ข้ อบัญ ญั ติฯ  17,000,000 บาท และข้อบัญ ญั ติ เพิ่ ม เติมฯ  
1,379,825 บาท) 

       ประมาณการรายจ่ายไว้     18,379,825       บาท 
      รายรับจริง                    19,095,590.99  บาท  
      รายจ่ายจริง                   15,674,178.23  บาท 
      ปีงบประมาณ 2558 
       ต้ังงบประมาณรายรับไว้     20,100,000      บาท 
       ประมาณการรายจ่ายไว้     20,100,000      บาท 
       รายรับจริง                    20,883,379.54 บาท  
      รายจ่ายจริง                   16,239,180.46 บาท 
      ปีงบประมาณ 2559 
       ต้ังงบประมาณรายรับไว้    20,100,000      บาท 
       ประมาณการรายจ่ายไว้    20,100,000      บาท 
       รายรับจริง                   20,762,715.47 บาท  
      รายจ่ายจริง                  16,787,664.53 บาท 
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      ปีงบประมาณ 2560 
       ต้ังงบประมาณรายรับไว้    25,300,000 บาท 
       ประมาณการรายจ่ายไว้    25,300,000 บาท 

รายรับจริง                   26,129,399.46 บาท  
      รายจ่ายจริง                  22,266,039.75 บาท 

  รำยงำนสรุป ด้ำนงบประมำณรำยรับ  – รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2561  (ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2560 – 30 
กันยำยน 2561) 

ประมำณกำรรำยรับต้ังไว้ ทั้งสิ้น  24,500,000 บำท 
ประมำณกำรรำยจ่ำยต้ังไว้ทั้งสิ้น  24,500,000 บำท 
1. รำยรับจริง  แยกเป็น 
1.1 รำยรับจำกเงินงบประมำณ แยกเป็น 

1.หมวดภาษีอากร  755,058.00  บาท 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

89,856.00  บาท 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  1,496,473.84  บาท 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  61,090.71 บาท 
5.หมวดภาษีจัดสรร  16,165,176.13 บาท 
6.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  8,019,430.00 บาท 

รวมรำยรับจำกเงินงบประมำณทั้งสิ้น  26,587,084.68  บำท 
1.2 รำยรับจำกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ  

657,575.85 บำท 
      รวมรำยรับทั้งสิ้น  27,244,660.53  บำท 

      2. รำยจ่ำยจริง  แยกเป็น 
      2.1 รำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณ แยกเป็น 
       1.งบกลาง   4,659,071.80 บาท 
       2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  1,603,765.00  บาท 
       3.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  6,321,069.26  บาท 
       4.ค่าตอบแทน  1,313,00.35  บาท 
       5.ค่าใช้สอย  2,146,947.34  บาท 
       6.ค่าวัสดุ  687,209.82  บาท 
       7.ค่าสาธารณูปโภค  347,049.67  บาท 
       8.ค่าครุภัณฑ์  987,530.00  บาท 
       9.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,392,500.00 บาท 
       10.รายจ่ายอื่น 11,000.00 บาท 
       11.เงินอุดหนุน 519,400.00 บาท 
      รวมรำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณทั้งสิ้น 21,988,543.24  บำท 
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      2.2 รำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ ทั้งสิ้น    
      657,575.85 บำท 

      2.3 รำยจ่ำยจำกเงินสะสม ทั้งสิ้น 3,035,000.00 บำท 
      รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น  25,681,1190.09  บำท 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  สรุปความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
รองนำยก อบต.รอบเวียง     1. จากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลรอบเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนโครงการพัฒนาท้ังหมด  
168  โครงการ  
  2. โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2561 จ านวน 130 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 77.39 ของโครงการ
พัฒนาท้ังหมด เป็นงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน 21,645,220  บาท  
  3. โครงการท่ียังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน  38 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ  22.61 ของโครงการพัฒนาท้ังหมด 

การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ   
โดย ได้มีการก่อหนี้ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม 83 โครงการ จ านวนเงิน 
16,711,303 บาท  มี เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ จ านวนเงิน 
10,709,296 บาท รอเบิกจ่าย 12 โครงการ เป็นเงิน 6,002,006.72 บาท โดย
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

      ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ  
  อนุมัติงบประมาณ จ านวน 30 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน  

13,836,000.-  บาท 
ก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน 25 โครงการ  เป็นเงิน 

ท้ังส้ิน 10,542,800.-  บาท 
        เบิกจ่าย จ านวน 14 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 4,768,800.- บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว และ 
ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

อนุมัติงบประมาณ  จ านวน 30 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน  
795,000.-  บาท 

      ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน 19 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน
     389,718.- บาท 

      เบิกจ่าย  จ านวน 19 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน  389,718.- บาท 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำร 
สำธำรณสุข 

อนุมัติงบประมาณ จ านวน 32 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน  
1,754,720.-บาท 

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน 18 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน
1,332,972.- บาท 

      เบิกจ่าย  จ านวน 17 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน  
    1,104,965.28 บาท 

8/ยุทธศำสตร์ที่ 4... 
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ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำคุณภำพชี วิตและกำรป้องกันบรรเทำ            
สำธำรณภัย 

อนุมัติงบประมาณ จ านวน 26 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน  
4,694,500.- บาท 

      ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน
     4,302,180.- บาท 

      เบิกจ่าย  จ านวน 13 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 4,302,180.- บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ 

สมบูรณ์และยั่งยืน 
     อนุ มั ติ งบ ประมาณ   จ าน วน  4  โครงก าร   เป็ น เงิน ท้ั ง ส้ิ น  

185,000.-   บาท 
       ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน  4 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน

     109,103.- บาท 
      เบิกจ่าย จ านวน  4 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน  109,103.- บาท 

      ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
     อนุมัติงบประมาณ จ านวน  8  โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 
    380,000.- บาท 

      ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน  4  โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน
     34,530.-  บาท 
           เบิกจ่าย  จ านวน  4 โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 34,530.-  บาท 

นำยชูศักด์ิ  อะทะสุวรรณ์   การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
รองนำยก อบต.รอบเวียง  ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม  

2560–30 กันยายน 2561) จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 74 คน สรุปได้ดังนี้ 

     ข้อมูลทั่วไป 
     1. เพศ  

เพศ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 
ชาย 49 66.2 
หญิง 25 33.8 

 
2. อายุ   

อำย ุ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 
ต่ ากว่า 20 ปี - - 
20 – 30 ปี 2 2.7 
31 – 40 ปี 11 14.9 
41 – 50 ปี 21 28.4 
51 – 60 ปี 27 36.5 
60 ปีขึ้นไป 13 17.6 

9/3. กำรศึกษำ...    
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3. การศึกษา     
กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ประถมศึกษา 37 50 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 31.1 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 2.7 
ปริญญาตร ี 10 13.5 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 2.7 
อื่น ๆ - - 

       
4. อาชีพหลัก       

อำชีพหลัก จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 
รับราชการ 7 9.5 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1.4 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 12 16.2 
รับจ้าง 19 25.7 
นักเรียน/นักศึกษา - - 
เกษตรกร 32 43.2 
อื่น ๆ 3 4.1 

        
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.9 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.9 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.9 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.8 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.6 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยวและศำสนำ  
ประเพณี วัฒนธรรม 
  1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.7 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.8 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.8 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.9 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.7 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

      ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกำร กำรสำธำรณสุข 
      1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.8 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
      1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.9 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.7 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
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ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
และยั่งยืน 

     1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.7 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.6 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.6 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.8 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.7 

    ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
    1) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ ประเด็นควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.7 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.8 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.9 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.6 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในภาพรวม (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
จ านวน 74 คน สรุปได้ดังนี้ 

     ข้อมูลทั่วไป 
     1. เพศ  

เพศ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 
ชาย 49 66.2 
หญิง 25 33.8 

     2. อายุ   
อำย ุ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 – 30 ปี 2 2.7 
31 – 40 ปี 11 14.9 
41 – 50 ปี 21 28.4 
51 – 60 ปี 27 36.5 
60 ปีขึ้นไป 13 17.6 

     3. การศึกษา     
กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

ประถมศึกษา 37 50 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 31.1 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 2.7 
ปริญญาตร ี 10 13.5 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 2.7 
อื่น ๆ 0 0 

           4. อาชีพหลัก       
อำชีพหลัก จ ำนวน (คน) คิดเป็น % 

รับราชการ 7 9.5 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1.4 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 12 16.2 
รับจ้าง 19 25.7 
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
เกษตรกร 32 43.2 
อื่น ๆ 3 4.1 
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ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
ในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด  

ล ำดับ ควำมพึงพอใจ พอใจมำก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 33.8 66.2 - 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 41.9 55.4 2.7 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 

กิจกรรม 
36.5 60.8 2.7 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 36.5 60.8 2.7 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35.1 59.5 5.4 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 33.8 60.8 4.1 
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
33.8 63.5 2.7 

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.4 66.2 5.4 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 32.4 64.9 2.7 

หำกท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
รอบเวียงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยให้ คะแนนเต็ม     
10 ท่ำนจะให้คะแนนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียงเท่ำใด  

ล ำดับ ควำมพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.8 
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.8 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.6 
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.6 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.6 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.6 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.5 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.6 
 
นำยไพศำล  พุทธิมำ   -ส่วนรายละเอียดตามท่ีได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านทราบแล้วนั้น    
นำยก อบต.รอบเวียง   หากมีข้อสงสัยในส่วนใดก็สามารถสอบถามได้   

-และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน  2561) ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีดังนี้ 
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1. โครงการส่วนมากเป็นโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการด้านเศรษฐกิจ  
เช่น ควรใช้เทคโนโลยี เปล่ียนสินค้าบริโภคสู่นวัตกรรมท าได้น้อยมาก อาจ
เป็นเพราะโครงสร้างพื้นฐานท าง่าย เห็นผลชัดเจน นับจ านวนได้ มีระยะเวลา
ด าเนินการชัดเจน ต่างกับโครงสร้างเศรษฐกิจ ท่ีเห็นผลช้า ระยะเวลาไม่
แน่นอน ประเมินผลยาก และยังมีโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  และเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ 100% มีงบประมาณเหลือยาวไปปีงบประมาณต่อไป 

2. การด าเนินงานมีแนวทางท่ีดี ความความโปร่งใสในการท างาน 
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3. การใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ให้มาก 
ท่ีสุด และการรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ
มากขึ้น 

4. ผลการด าเนินงาน และติดตามโครงการทุกโครงการเป็นท่ีน่า 
พอใจมาก 

5. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนดีมาก แต่ควรปรับแผนพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและด้านการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้เพิ่มข้ึน เพื่อพัฒนาพื้นท่ีต่อไป 

6. เห็นสมควรให้ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการจัดโครงการและ 
กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาให้ดีกว่าเดิม เช่น การจัดอบรม
โครงการต่างๆ ในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเห็นผลการ
ด าเนินงานเห็นอย่างชัดเจน และในปี 2561 นี้มีการด าเนินงานโครงการ
ค่อนข้างมาก ซึ่งถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ  

7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลรอบเวียง ได้ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
ในภาพรวม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน  
2561) ตามเกณฑ์การประเมินผล/ตัวชี้วัด ท่ีได้ก าหนดให้ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/เกณฑ์กำรประเมินผล... 
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5.2  เร่ืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำร 
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ตุลำคม 2558 – กันยำยน 2559) จ ำนวน   
2 รำย  ตำมประกำศรำยชื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง ลงวันที่  21 
ธันวำคม  2558 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้คณะผู้บริหารได้น าเรียนต่อสมาชิกสภา อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

นำยไพศำล  พุทธิมำ   มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเป็นผู้น าเสนอและ
นำยก อบต.รอบเวียง   ช้ีแจงให้ท่ีประชุมสภา อบต. ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

นำงสำวรัชฎำพร  จิตร์ไชย  1. ตามท่ีได้มีการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ตามระเบียบ   
ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด 2 ข้อ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายน 
ของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไป (ลงทะเบียน พฤศจิกายน 2558 จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 
2560/ตุลาคม 2559) อบต.รอบเวียง  มีการรับลงทะเบียนคนพิการ  จ านวน       
2  ราย  คือ  

      1. นายดวงทิพย์  วันดี ม.1 (ยังมีชีวิตอยู่) 
      2. นางศรีพรรณ์  สวัสดี ม.5 (เสียชีวิต 14 กรกฎาคม 2559) 
     ตามประกาศ อบต.รอบเวียง ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 
 
 

16/2. หนังสือ… 

เกณฑ์กำรประเมินผล / ตัวชี้วัด 
ดีมำก 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช ้
ร้อยละ 

น้อย 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 62.5 37.5 - - - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 25 75 - - - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25 75 - - - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 12.5 87.5 - - - 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 25 75 - - - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 37.5 50 12.5 - - 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

12.5 87.5 - - - 

8. โครงการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 37.5 62.5 - - - 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 50 50 - - - 
10.โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่า กับงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

62.5 37.5 - - - 

11.โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีดี และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 62.5 37.5 - - - 
12. สรุป ภาพรวม การด าเนินโครงการ 37.5 62.5 - - - 
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ให้ อปท. ถือปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ส าหรับคนพิการท่ีได้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการเมื่อเดือน 
พฤศจิกายน 2558 เพื่อขอรับเบี้ยความพิการของปีงบประมาณ 2560 ให้จัดท า
ประกาศรายช่ือใหม่คนพิการใหม่ เป็นประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ ยความ
พิการปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม และให้ด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้แก่
คนพิการในอัตราเดือนละ 800 บาท ต้ังแต่ปีงบประ 2559 (เดือนตุลาคม2558) 
เป็นต้นไป ตามนัยข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 แต่หากเป็นคนพิการท่ีได้จดทะเบียนคนพิการเพื่อมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการในเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้ลงทะเบียน  เพื่อขอรับเบี้ย
ความพิการไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2558แล้ว ก็ให้ด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียความพิการ  
ในเดือน ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ตามท่ีได้มีการจดทะเบียนคนพิการ (ไม่ใช่วันท่ี
ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ)  
 2.2 กรณีคนพิการท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้วตามข้อ 1 ได้เสียชีวิตลงให ้
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมของคนพิการท่ีเสียชีวิตไปแล้วให้ครบถ้วน 
  2.3 ให้ อปท.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และรับลงทะเบียนคนพิการท่ียังไม่ 
เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการมาก่อน (ภายหลังเดือนพฤศจิกายน 2558) 
ตามนัย ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี 2)    
พ.ศ. 2559  โดยให้ท าประกาศบัญชีรายช่ือคนพิการท่ีมาลงทะเบียนขอรับเบ้ียความ
พิการเป็นรายเดือน โดยในประกาศรายช่ือดังกล่าวให้จ าแนกตามเดือนท่ีจดทะเบียน
คนพิการ ของปีงบประมาณ 2559 ตามนัย ข้อ 2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ท้ังนี้หากเป็นคนพิการท่ีจดทะเบียนคน
พิการเพื่อออกบัตรประจ าตัวคนพิการก่อนเดือนตุลาคม 2558 แต่ยังไม่ เคย
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการมาก่อน ตามข้อ 1 ให้จัดรายช่ืออยู่ในประกาศ
จ าแนกรายเดือนของเดือนตุลาคม 2558 (เริ่มมีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการ ต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 
  อบต.รอบเวียงได้ด าเนินการ  จัดท าประกาศแล้วตามประกาศองค์การ 
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง เรื่องบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง (เพิ่มเติม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
ลงวันท่ี 29  กรกฎาคม  2559 
 
 
 

17/1. หนังสือ… 
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  1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 1384       
ลง วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559  เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   1.1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการท่ีได้จัดท า 
ประกาศบัญชีรายช่ือเพิ่มเติมของปีงบประมาณ 2559 ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เมื่อเดือน 
พฤศจิกายน 2558 ในอัตราเดือนละ 800 บาทโดยให้จ่ายได้เริ่มต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  ส าหรับเงินเบ้ียความพิการท่ีคนพิการมีสิทธิต้ังแต่ต้น
ปีงบประมาณ 2559 ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าจะด าเนินการจ่ายให้ภายหลัง เมื่อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบประมาณมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (คนท่ี
ลงทะเบียน พฤศจิกายน 2558 จะยังไม่ได้รับเงินต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2558 – 
กรกฎาคม 2559 รวมจ านวน 10 เดือน) 
   1.2)  ให้แจ้งประสัมพันธ์แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของ      
คนพิการ  กรณีท่ีคนพิการได้ลงทะเบียนไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศ
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม ของปีงบประมาณ 2559         
ได้เสียชีวิตลงก่อนการจัดสรรครั้งนี้  ว่าจะมีสิทธิได้รับเงินท่ีคนพิการมีสิทธิตามจ านวน
ท่ีได้ประกาศจนถึงเดือนท่ีเสียชีวิต  โดยจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นในภายหลัง 
  2. ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองเชียงราย    
ท่ี  ชร 0023.6/361 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561  และหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง ท่ี  ชร 71101/761  ลงวัน ท่ี  16 กรกฎาคม 2561         
เรื่อง จัดท าข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

       (รายละเอียดจ านวนงบประมาณท่ีขาด จ านวนเงิน 29,600 บาท ) แยกเป็น 
  -คนพิการท่ีลงทะเบียน พฤศจิกายน 2558 จะยังไม่ได้รับเงินต้ังแต่เดือน  
ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 รวมจ านวน 10 เดือนๆละ 800 บาท จ านวน 
2 ราย คือ   
  นางศรีพรรณ  สวัสดี ม.5 (เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559) จ านวน 
เงินท่ีมีสิทธิได้รับ 8,000 บาท  และนายดวงทิพย์  วันดี ม.1 (ยังมีชีวิตอยู่)    
จ านวนเงินท่ีมีสิทธิได้รับ 8,000 บาท รวมจ านวนเงิน 16,000 บาท 
  - คนพิการรายใหม่ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบ 5 ราย จ านวนเงิน  
13,600 บาท (ด าเนินการยืมเงินสะสมจ่ายไปพลางแก่ผู้มีสิทธิแล้ว) 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ  
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ,ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2558 ข้อ 39 
การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมท้ังเงิน
อุดหนุน  ท่ีรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยระบุวัตถุประสงค์ ข้อ ๘๘ วรรค
สอง กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุ 
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วัตถุประสงค์ ให้ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ียกเว้นงบลงทุน  แต่ยังมิได้รับเงิน   
หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทด
รองจ่ายไปพลางก่อนได้  เมื่อได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงิน
สะสมท่ียืมตามวิธีการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด และ ข้อ 89 ก าหนด
ว่าองค์กรปกครองส่วนถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาภายใต้
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้   
  3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 3006  
ลงวันท่ี 24 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  ตามหนังสือส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ท่ี ชร 0023.6/554 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  อบต.รอบเวียง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวนเงิน 29,600 บาท 
            ตามหนังสืออ าเภอเมืองเชียงราย ท่ี ชร 0023.6/5468  ลงวันท่ี 4 
ตุลาคม  2561  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 เงิน
อุดหนุนท่ัวไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ซักซ้อม
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย อบต.รอบเวียงได้ถือปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ 2 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมเงินสะสมไปจ่ายและต้ังรับไว้เป็น 
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ให้น าไปชดเชยเงินท่ีได้จ่ายไปแล้วในปีเก่า  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/7561 – 
7636 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ข้อ 2   

อบต.รอบเวียง ด าเนินการ น าไปชดเชยเงินท่ีได้จ่ายไปแล้วในปีเก่า รายได้ 
จากรัฐบาลค้างรับ จ านวนเงิน 13,600 บาท 

ข้อ 4 กรณีไม่ได้ประมาณรายการรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญั ติ/     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อส้ินปีงบประมาณ เงินท่ีได้รับจัดสรร
จะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจท า
ความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามท่ี
ได้รับจัดสรร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ,ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2558 ข้อ 39 
การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมท้ังเงิน
อุดหนุน  ท่ีรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยระบุวัตถุประสงค์ ข้อ 89 ก าหนด
ว่าองค์กรปกครองส่วนถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาภายใต้ 
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เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  ประกอบค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 181/2548  ลงวันท่ี  29 
มีนาคม 2548  ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕41 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
  ท าให้เงินงบประมาณท่ี อบต.รอบเวียง ได้รับการจัดสรร ตกเป็นเงินสะสม 
จ านวน 16,000 บาท เงินดังกล่าวเป็นสิทธิของคนพิการ 2 คน ข้างต้นคนละ 
8,000 บาท จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงใช้จ่ายเงินสะสม
ไปจ่ายเบี้ยความพิการตามท่ีได้รับจัดสรร และจะได้ด าเนินการในส่งท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามท่ีประชุม  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสอบถามก่อนการพิจารณาอนุมัติ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  เบิกจ่ายเงินตามโครงการหรือไม่ 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสอบถามหรือมีข้อสงสัย  ประธารสภา อบต. จึงขอ 
มติท่ีประชุมโดยการยกมือ 

ที่ประชุมมี    มติเห็นชอบอนุมัติ  จ านวน  10  เสียง 

5.3  เร่ืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
รอบเวียง  เรื่อง  กำรควบคุมสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร พ.ศ. 2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กระผมขอเชิญนายกเสนอร่างอบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2561 วาระท่ี 1            
     รับหลักการ  ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    เรียนท่านประธานสภา  กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
นำยก อบต.รอบเวียง   บริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ดังนี้ 
    หลักกำร 

เพื่ อเป็นการควบคุมและก าหนดเงื่อนไข การปฏิบั ติตามสุขลักษณะ  
ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการและ   
การบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย อีกท้ังเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร ซึ่งจะต้องควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. 2560  
เหตุผล 

เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ควบคุมและก าหนดเงื่อนไข การปฏิบัติตาม 
สุขลักษณะ ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้ได้รับ
บริการและการ บริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย จัดเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด  
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ซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของสถาน
ประกอบการ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. 2560 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 
36 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 ให้กระท าโดยออกเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
-รายละเอียดตามท่ีได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านทราบแล้วนั้น 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบล      
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมสถานท่ีหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. 2561      

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่น  ต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา   
สามวาระรวดเดียวก็ได้   
-ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ ได้   เมื่ อ ท่ีประ ชุมสภาท้องถิ่ นอนุ มั ติ ให้พิ จารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว             
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
-ผมจึงขอให้ท่ีประชุม  เสนอว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมสถานท่ีหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. 2561   
สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นำยอินถำ  พรมยศ   กระผมนายอินถา  พรมยศ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  ขอเสนอให้พิจารณาสาม    
ส.อบต. หมู่ที่ 2    วาระรวดเดียว   

นำยประครอง  พูลเจริญ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ กระผมขอมติท่ีประชุมด้วยการยกมือครับ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ตามท่ีท่านนายกได้ช้ีแจงมา  สมาชิกทุกท่านก็ได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผลในการ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  เมื่อไม่มี ผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม  กระผมก็ จะขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 รับ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    หลักการ  สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       

รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมสถานท่ีหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. 2561  
โปรดยกมือ   

ที่ประชุม   มีมติรับหลักการจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สรุป  ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมสถานท่ีหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. 2561   

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี  2  การแปรญัตติ  ซึ่งจะพิจารณาสามวาระ    
รวดเดียว  การพิจารณาในวาระท่ีสองนั้น  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ   
แปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดบ้าง  ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  กระผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภา อบต.ท่านใด
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   เห็นชอบตามร่างเดิมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  ดังนั้น  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   กระผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีหน่ายอาหารและสะสม 
อาหาร  พ.ศ. 2561  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สรุปท่ีประชุมสภา อบต. ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    ต าบลรอบเวียง  เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2561 

5.4 เร่ืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
รอบเวียง  เรื่อง  กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2561  

นำยประครอง  พูลเจริญ  กระผมขอเชิญนายกเสนอร่างอบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 1  รับหลักการ   
     ขอเชิญนายกเสนอญัตติครับ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    เรียนท่านประธานสภา  กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
นำยก อบต.รอบเวียง   บริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ดังนี้ 
    หลักกำร 

เพื่อปฏิบัติการควบคุมก ากับดูแลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
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เหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้ตราข้อบัญญั ติ เรื่อง กิจการท่ี     

เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ประกอบกับ
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมก ากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตราย    
ต่อสุขภาพปฏิบัติเกี ่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที ่ใช้ด าเนิน
กิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มาตรา 32  มาตรา 54   
มาตรา 55   มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้
ออกเป็นข้อก าหนดท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
-รายละเอียดตามท่ีได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านทราบแล้วนั้น 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอญั ตติร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบล      
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ซึ่งตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่น  ต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา   
สามวาระรวดเดียวก็ได้   
-ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ ได้   เมื่ อ ท่ีประ ชุมสภาท้องถิ่ นอนุ มั ติ ให้พิ จารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว             
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
-ผมจึงขอให้ท่ีประชุม  เสนอว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561  สามวาระ
รวดเดียวหรือไม่ 

นำงบัวถำ  ชุมภูรัตน์   ดิฉันนางบัวถา  ชุมภูรัตน์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ท่ี 5  ขอเสนอให้พิจารณาสาม     
ส.อบต. หมู่ที่ 5    วาระรวดเดียว   

นำยประครอง  พูลเจริญ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ กระผมขอมติท่ีประชุมด้วยการยกมือครับ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบจ านวน  10  เสียง 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  ตามท่ีท่านนายกได้ช้ีแจงมา  สมาชิกทุกท่านก็ได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผลในการ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  เมื่อไม่มี ผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม  กระผมก็จะขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 รับ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    หลักการ  สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       

รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือ   

ที่ประชุม   มีมติรับหลักการจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สรุป  ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ต่อไปจะ 

เป็นการพิจารณาในวาระท่ี  2  การแปรญัตติ  ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว   
การพิจารณาในวาระท่ีสองนั้น  ให้ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ     
เต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดบ้าง  ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  กระผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภา อบต.ท่านใด
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   เห็นชอบตามร่างเดิมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  ดังนั้น  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   กระผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2561  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สรุปท่ีประชุมสภา อบต. ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    ต าบลรอบเวียง  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561   

5.5 เร่ืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
รอบเวียง  เรื่อง กำรควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. 2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กระผมขอเชิญนายกเสนอร่างอบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561 วาระท่ี 1 รับหลักการ ขอเชิญนายกเสนอ  
     ญัตติครับ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    เรียนท่านประธานสภา  กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
นำยก อบต.รอบเวียง   บริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ดังนี้ 
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    หลักกำร 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รอบเวียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ   
โรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเห็นควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
รอบเวียง  ว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เหตุผล 

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน  ในการป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงจะต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวด  
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยท่ีเป็นการสมควรต้ังข้อบัญญัติ 
เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๗๑ 
ประกอบกับมาตรา ๖๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขถึงปัจจุบัน) และมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญั ติโรคพิษสุนัขบ้า        
พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงตราข้อบัญญั ติต าบลนี้ขึ้นไว้     
โดยการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงและนายอ าเภอเมือง
เชียงราย 
-รายละเอียดตามท่ีได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านทราบแล้วนั้น 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบล      
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561  ซึ่งตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข  เพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  ต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา   สามวาระรวด
เดียวก็ได้   
-ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ ได้   เมื่ อ ท่ีประ ชุมสภาท้องถิ่ นอนุ มั ติ ให้พิ จารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว             
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
-ผมจึงขอให้ท่ีประชุม  เสนอว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561  สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นำยเอกภพ  รัศมี   กระผมนายเอกภพ  รัศมี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ท่ี 1  ขอเสนอให้พิจารณาสาม       
ส.อบต. หมู่ที่ 1    วาระรวดเดียว   

นำยประครอง  พูลเจริญ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ที่ประชุม    ไม่มี 

25/นำยประครอง... 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ กระผมขอมติท่ีประชุมด้วยการยกมือครับ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ตามท่ีท่านนายกได้ช้ีแจงมา  สมาชิกทุกท่านก็ได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผลในการ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  เมื่อไม่มี ผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม  กระผมก็จะขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 รับ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    หลักการ  สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       

รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561  โปรดยกมือ   

ที่ประชุม   มีมติรับหลักการจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สรุป  ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   รอบเวียง  เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561  ต่อไปจะเป็นการพิจารณา  

ในวาระท่ี  2 การแปรญัตติ  ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว  การพิจารณาในวาระ
ท่ีสองนั้น  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ี
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

    -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดบ้าง  ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  กระผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภา อบต.ท่านใด
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   เห็นชอบตามร่างเดิมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  ดังนั้น  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   กระผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561    
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติจ านวน  10  เสียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สรุปท่ีประชุมสภา อบต. ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    ต าบลรอบเวียง  ท้ัง  3  เรื่อง  ได้แก่  เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ  

สะสมอาหาร  พ.ศ. 2561  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ       
พ.ศ. 2561  และ เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ .ศ. 2561   ในการนี้           
ให้น าเสนอต่อนายอ าเภอเมืองเชียงราย  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
26/นำงนิ่มนวล... 
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นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  -แจ้งเพิ่มเติม  ตามร่างข้อบัญญัติท้ัง  3  ร่าง  ท่ีให้สมาชิกสภา อบต. ได้พิจารณา     
ปลัด อบต.รอบเวียง   ในส่วนของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง  การควบคุม 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. 2561  และเรื่อง การควบคุมกิจการ 
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 นั้น  เป็นร่างข้อบัญญัติท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมจาก
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว  ก็เพื่อให้มีความครอบคลุมในบางส่วน  โดยเฉพาะงานสาธารณสุข   
จะได้ออกตรวจสอบก่อน เรียน เก็บ ค่าธรรม เนี ยม   ให้มี ความเหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการท่ีสามารถรับได้  ซึ่งจะมีการประกาศใช้ภายใน  90  วัน 
-ในส่วนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง  การควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้า พ.ศ. 2561  เป็นการยกร่างข้อบัญญัติขึ้นมา  โดยมีการแพร่ระบาดของโรค
พาสุนัขบ้า  ต้องมีการควบคุม  ป้องกัน  โดยมีคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วน  
และด าเนินงานโดยอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ  
ตัวละ  30  บาท  หากมีการปล่อยปละละเลยก็จะมีโทษปรับจ านวน  500  บาท  
และหากมีการกระท าผิดในเรื่องใดจะมีการจัดการตามกฎระเบียบของร่างข้อบัญญัติ
ต่อไป 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  แจ้ง  ขอน าเรียนในเรื่องของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เรื่อง  
รองนำยก อบต.รอบเวียง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561  ในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้า  ขณะนี้มี 

กฎหมายในการควบคุมสัตว์  การทารุณกรรมสัตว์  มีหลายข้อท่ีมีบทลงโทษเพิ่มขึ้น  
ซึ่ง มีขั้นตอนมากไปจากเดิม  เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล  โยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการควบคุม  โดยเฉพาะสุนัขท่ีไม่
มีเจ้าของ  สุนัจจรจัด  หากมีการฉีดวัคซีนไปแล้วจะมีป้ายห้อยคอเป็นสัญลักษณ์  หาก
มีการหลุดหรือท าหายให้แจ้งภายใน  15  วัน 

5.6 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ  กระผมขอเชิญนายกแจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  ให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
นำยก อบต.รอบเวียง   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

-ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537    
จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 2552   มาตรา   58/5 วรรคห้า  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และมาตรา  58/5 วรรคท้าย  ค า
แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ   ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

-ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 
ครั้งท่ี 1  ในเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป  
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สถำนะกำรเงินกำรคลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ณ วันท่ี  30  กันยายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  มีสถานะการเงินการคลัง ดังนี้  
  1. เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน         58,915,630.95- บาท  
  2. เงินสะสม       35,504,416.02- บาท  
  3. ทุนส ารองเงินสะสม           17,459,900.04- บาท 
กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ก. ด้ำนรำยรับ 
รายรับจริงท้ังส้ิน    24,500,000.00-   โดยแยกเป็น  
  1.1 หมวดภาษีอากร         696,000.00- บาท  
  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
        89,400.00- บาท  
  1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  1,481,100.00- บาท  
  1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            66,390.00- บาท  
  1.5 หมวดภาษีจัดสรร          14,567,110.00- บาท  
  1.6 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     7,600,000.00- บาท 
ข.  ด้ำนรำยจ่ำย 
รายจ่ายจริงท้ังส้ิน   23,540,888.95-   โดยแยกเป็น  
 1.1 งบกลาง          5,148,660.00-  บาท  
 1.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    1,620,720.00-  บาท    
 1.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       7,125,300.00-  บาท 
 1.4 ค่าตอบแทน          1,246,000.00-  บาท 
 1.5 ค่าใช้สอย          4,124,000.00-  บาท 
 1.6 ค่าวัสดุ              1,231,320.00-  บาท 
 1.7 ค่าสาธารณูปโภค                405,000.00-  บาท 
 1.8 ค่าครุภัณฑ์            95,000.00-  บาท 
 1.9 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       2,875,000.00-  บาท 
  1.10 รายจ่ายอื่น      20,000.00-  บาท 
 1.11 เงินอุดหนุน   609,000.00-  บาท 
ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย2 เช่ื อม ต่อถนน เดิม  จ าน วน  

67,200.00  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึง บ้านนายบุญมี 

สฤษรัตน์  ซอย 11  จ านวน  96,000.00  บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน จ านวน 615,000.00 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม              

จ านวน  224,000.00  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึงบ้านนาย

ทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์ หมู่ท่ี 2  จ านวน  69,600.00  บาท 
28/6. โครงกำร... 
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6. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จ านวน 2 จุด จ านวน 136.000.00บาท 
7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  คสล. ชนิดช่องเดียว บ้านป่ายางมน    

หมู่ท่ี 2 จ านวน  197,000.00 บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย 16 

หมู่ท่ี 2  จ านวน  425,000.00 บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านายนพพร ค าเครือ หมู่ท่ี  2  จ านวน  

56,000.00 บาท 
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อและปรับปรุงถนน คสล.  

ซอย15 บ้านป่าบง หมู่ท่ี 3  จ านวน  326,000.00 บาท 
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทางเข้า อบต .รอบเวียง บ้านป่ายาง    

มนใหม่ หมูท่ี่  5  จ านวน  102,00.00  บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5  (หมู่บ้านทรัพย์ธานี)   

จ านวน  1,054,000.00 บาท 
13. โครงก ารก่ อ สร้ างรางระบ ายน้ า  คสล .ห าด เชี ยงราย  จ าน วน  

770,000.00  บาท 
14. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท้องเท่ียวหาด

เชียงราย  จ านวน  628,000.00  บาท 
15. โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยณาปนกิจ  จ านวน  456,000.00  บาท 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์   รอด ำเนินกำร 
รองนำยก อบต.รอบเวียง    1. โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบายน้ า คสล. บ้านป่ายางมน  

จ านวน  88,000.00  บาท  
   2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คศล. (ซอย 3)  

จ านวน 361,000.00 บาท 
   3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (ซอย 9) 

จ านวน  136,000.00 บาท 
   4. โครงการเทลาน คสล. ในพื้นท่ีสุสาน บ้านป่ายางมนใหม่                

จ านวน  114,000.00  บาท  
   5. โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของพร้อมสถานท่ีบริการน้ าด่ืม บริเวณ

สุสาน บ้านป่ายางมนใหม่   จ านวน 210,000.00  บาท 
   6. โครงการก่อสร้างห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ ศพด .บ้านป่ายางมน จ านวน  

303,000.00  บาท 
   7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่ายางมนใหม่  จ านวน   
  354,000.00  บาท 
   8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนิ คสล . จ านวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก 

จ านวน 2,480,000.00บาท 
   9. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านป่ายางมน 
  จ านวน 1,248,000.00  บาท 
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   (โครงการท่ีรอด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 9 
โครงการ)  งบประมาณท่ีรอด าเนินการ 5,294,000.00 บาท 

   ยุทธศำสตร์ที่   2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว  
และศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม 

   1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ           
จ านวน 19,750.00 บาท 

   2. โครงการบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง             
จ านวน 9,450.00  บาท 

   3. โครงการบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น             
จ านวน 13,111.00 บาท 

   4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์             
จ านวน 1,928.00  บาท 

   5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม              
จ านวน 7,550.00  บาท 

   6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการท างานอาหาร             
จ านวน 10,469.00  บาท 

   7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน             
จ านวน 15,005.00  บาท 

   8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าน้ าหมักอินทรีชีวภาพ             
จ านวน 14,975.00  บาท 

   9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร              
จ านวน 11,470.00  บาท 

   10. โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี4 บ้านป่างิ้ว                      
จ านวน 105,000.00 บาท  

    11. โครงการประเพณีเข้าพรรษา   จ านวน 1,450.00 บาท 
   12. โครงการถ่ายทอด และ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น   
  จ านวน 3,550.00 บาท 
   13. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   
  จ านวน 15,500.00 บาท 
   14. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์และบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานต าบล    

รอบเวียง  จ านวน 450.00 บาท 
   15. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน   
  จ านวน 450.00 บาท 
   16. โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน   จ านวน 27,310.00 บาท 
   17. โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง   
  จ านวน 2,800.00 บาท 
   18. โครงการจัดท าป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ าต าบล  หมู่ ท่ี      

4 บ้านป่างิ้ว จ านวน 93,500.00 บาท 
30/19. อุดหนุน... 
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   19. อุดหนุนโครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมของ
ส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน 
36,000.00 บาท 

นำยชูศักด์ิ  อะทะสุวรรณ์    ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกำร  
รองนำยก อบต.รอบเวียง  และสำธำรณสุข 
      1. สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
     จ านวน  189,200.00  บาท 

2. สนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์เด็ก 
เล็กบ้านป่ายางมน  จ านวน  64,600.00  บาท 

      3. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
     จ านวน 68,290.50   บาท 
      4. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนบ้านป่ายางมน    
     จ านวน 182,762.10 บาท 

5. อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนบ้านป่ายางมน   
จ านวน  418,400.00 บาท 

6. ปูพื้นสนามเด็กเล่นโดยใช้วัสดุท่ีมีส่วนผสมยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่างยางมน จ านวน  186,000.00 บาท 

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นท่ี(สปสช.) จ านวน  70,000.00 บาท 

      8. โครงการน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  จ านวน  656.00  บาท 
      9. โครงการเรียนรู้สู้โลกกว้าง  จ านวน  3,262.50   บาท 
      10. โครงการชุนปลอดลูกน้ ายุงลาย จ านวน  3,500.00  บาท 
      11. โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ ายุงลาย  
     จ านวน  16,835.00  บาท 
      12. โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ  
     จ านวน  77,056.30  บาท 
      13. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติซ้ า จ านวน  4,900.00 บาท 
      14. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ จ านวน 4,900.00 บาท 
      15. โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด จ านวน  6,605.00 บาท 
      16. โครงการป้องกันควบคุมพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
     จ านวน  23,225.00 บาท 
      17. โครงการอบรมด้านพรบ.สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  
     จ านวน 10,200.00บาท 
      18. โครงการบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย จ านวน  2,578.00 บาท 
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 รับงบประมำณสนับสนุนจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
(สปสช.) 

1. โครงการคัดกรองและให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงและเบาหวาน       
ในชุมชน  จ านวน  22,830.00  บาท 

      2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลในชุมชน  
       จ านวน 6,950.00  บาท 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง จ านวน  11,600.00  บาท 

4. โครงการคัดกรองและให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงและเบาหวาน      
ในชุมชน จ านวน  12,600.00  บาท 

5. โครงการอยู่ ดี  กิน ดี  ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเ ด็จ           
พระ เจ้าอยู่หัว  จ านวน  14,500.00  บาท 

6. โครงการส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย แหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงน า 
โรคเพื่อป้องกันโรคติดต่ออย่างยั่งยืน (หมู่ท่ี1) จ านวน  23,925.00  บาท 

7. โครงการลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน  
(หมู่ท่ี2) จ านวน  21,000.00  บาท 

8. โครงการลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน  
(หมู่ท่ี3)  จ านวน  20,400.00  บาท  

9. โครงการลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน  
(หมู่ท่ี5)  จ านวน  20,400.00  บาท 

10. โครงการอบรมการเลือกซื้ออาหารท่ีปลอดภัย      
จ านวน 11,600.00  บาท 

      11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพปากและฟันของนักเรียน 
        จ านวน  8,235.00  บาท 
      12. โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ ายุงลายชนิดต่างๆในโรงเรียน 
       จ านวน  6,625.00 บาท 
      13. โครงการพัฒนา อย. น้อยโรงเรียน  จ านวน 16,645.00  บาท 
      14. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ศพด.ป่ายางมน 
      จ านวน 17,670.00  บาท 
      15. โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน 
       จ านวน 15,260.00 บาท 
      รวมเป็นเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนทั้งหมด  จ ำนวน  230,240.00  บำท 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  ในการนี้   ทางคณะผู้บริหารก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายสภา อบต.รอบเวียง  ให้ความ  
นำยก อบต.รอบเวียง   ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีตลอดมา   

ระเบียบวำระที่  6   เร่ืองอื่น ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ คณะผู้บริหาร  หรือสมาชิกสภา อบต.ท่านใด 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ต้องการแจ้งเรื่องใดก็สามารถแจ้งได้ 
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นำยไพศำล  พุทธิมำ  แจ้งการอบรมพลังงานท้องถิ่น  ผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมให้ไปศึกษาดูงานในครั้งหน้าช่วง  
นำยก อบต.รอบเวียง   วันท่ี  8 – 9  กุมภาพันธ์  2562 ผู้ท่ีเป็น  อสพน.  หมู่บ้านละ  3  ท่าน 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถามโครงการวางท่อระบายน้ าหาดเชียงราย  โดยมีข้อสังเกตว่าปล่อยท่อน้ าท้ิง  
ส.อบต.หมู่ที่ 4    ไม่มีการป้องกันการพังทลายของดิน  เกรงว่าจะมีผลกระทบในวันข้างหน้า  ควรจะมี 
     การปรับปรุงอย่างไร 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  จะให้ทางกองช่างเข้าไปด าเนินการส ารวจตรวจสอบจุดดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
นำยก อบต.รอบเวียง    

นำงสุพำพรรณ  ชุ่มจิตต์  -แจ้งกิจกรรม 5ส. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  จะด าเนินการในวันท่ี  28  
นว.ศึกษำ ฯ    ธันวาคม  2561 

-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.  2562  ส าหรับปีนี้จะด าเนินการในวันท่ี   
11  มกราคม  2562  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  เวลา  09.00 น.  
เป็นต้นไป  พร้อมนี้ก็ขอเรียนเชิญฝ่ายสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน  ท่ีว่างเว้นจาก
ภารกิจให้เข้าร่วมกิจกรรม 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถาม  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอหรือแจ้งในท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นำยประครอง  พูลเจริญ   ไม่มีท่านใดเสนอหรือแจ้งให้ทราบอีก  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงกล่าวปิด 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ประชุม 

ปิดประชุม    เวลา  16.00  น. 
 

(ลงช่ือ)      พงษ์ศักดิ์  อารีย์ 
          ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 

           เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 

 (ลงช่ือ)    อินถา  พรมยศ             (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  สะสม 
                  ( นายอินถา  พรมยศ )     ( นายประเสริฐ  สะสม ) 
      คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (ลงช่ือ)   กรรณิการ์  แก่นพล     
                        ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )      
              คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                         
 

  (ลงช่ือ)       ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


