
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่5  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันอังคำรที่  18  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต 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  สมศักดิ์  
๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักดิ์  อารีย์  
๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ที่  ๑ เอกภพ  รัศมี  
๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ที่  ๒ อินถา  พรมยศ  
๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ที่  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  
๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ประเสริฐ   สะสม  
๘ นายบุญส่ง    วงศ์ค ายอด ส.อบต. หมู่ที่  ๔ บุญส่ง    วงศ์ค ายอด  
๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  9  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
๒ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
๓ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
4 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการนายก  อบต. หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
5 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา ฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
6 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
7 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
8 นางสาวชลิตา  วงค์สกุล นิติกรปฏิบัติการ ชลิตา  วงค์สกุล  
9 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวำระท่ี ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  1.1 แจ้งการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2561  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง      1.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ติดภารกิจด้านงบประมาณ  ต้องเคลียเอกสารค่อนข้างมาก    
     จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อย        
 
 
 
 

2/ระเบียบวำระที่ ๒… 
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ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.รอบเวียง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  4      
ครั้งที่  2  ประจ ำปี  พ.ศ.  2561  วันพุธที่  22  สิงหำคม  2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งเลขานุการ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   สภาฯ ไดแ้นบไปกับวาระการประชุม  หากสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการ 
     แก้ไขหรือสอบถามก็สามารถ ยกมือขอแก้ไขหรือสอบถามได้    

- ไม่มีสมาชิกสภาฯ  อบต.รอบเวียงท่านใด ขอแก้ไขหรือสอบถามใด ๆ ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  
วันพุธที่  22  สิงหาคม  2561  โดยการยกมือ  
- ทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี ๓     กระทู้ถำม 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
4.1 เรื่องแจ้งรำยงำนผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย    
ขั้นต่ ำมำตรฐำน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายงานผลต่อสภา อบต.
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง     รอบเวียง  

นำยไพศำล  พุทธิมำ   เนื่องด้วยว่าขณะนี้ อบต.รอบเวียง  ได้ด าเนินการคีย์ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 
นำยก  อบต.รอบเวียง     ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐาน  เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งตามระเบียบ 

หนังสือสั่งการ  หากมีการด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมสภา       
เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานดังกล่าว  ข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้ส าเนาให้แต่ละ
ท่านเรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสาร  หากมีข้อข้องใจหรือสงสัยใน
ข้อมูลดังกล่าว  ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานสาธา รณสุข  
ส านักงานปลัด  

4.2 เรื่องแจ้งกำรอนุมัติและประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี   
งบประมำณ  พ.ศ.  2562 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง      พ.ศ.  2562  ว่าบัดนี้  นายอ าเภอเมืองเชียงรายได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติ ฯ  

แล้ว พร้อมทั้งให้นายกได้ลงนามพร้อมปิดประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปะจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  จึงขอให้
สมาชิกสภา อบต. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ของตนได้รับทราบ    
หากมีการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านต่อไป  

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 5     เรื่องท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำ 
    -ไม่มี 
 
 

3/ระเบียบวำระที่ 6...    
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ระเบียบวำระท่ี 6     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่  1  เรื่องเพื่ อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี        
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2561     

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจง 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   ในการนี้ก็ขอน าเรียนเสนอความเห็นจากสภา อบต.รอบเวียง  ดังนี้ 
นำยก อบต.รอบเวียง 
           เหตุผลประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
      เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
                                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
          *************** 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากในทุกๆ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงได้
จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาน
ในพ้ืนที่ แต่มีความจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่ ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียงจะใช้ห้องประชุมพวงแสด 1 เป็นที่จัดสถานที่จัดงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประสบ
ปัญหาสถานที่ห้องประชุมคับแคบและไม่เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชน และบางโครงการ/กิจกรรม ต้องท ากิจกรรมกลางแจ้ง แต่บางช่วงเวลาเกิด
ฝนตกก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ ผู้บริหารจึงมีนโยบายด าเนินการก่อสร้างอาคาร
คลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ และท าให้สภาพภูมิทัศน์บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
สวยงามเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงยัง
ขาดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและองค์กร มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจริงของประชาชน และเพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2561 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 หมวด 4 ข้อ 22 ดังนี้ 

“ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้  

 
 

4/(1) คณะกรรมกำร... 



-4- 
 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่  
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้ต่อไป” 

 
            บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

 แผนพัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5    
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย   
              จังหวัดเชียงรำย 
         ********* 
 

     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ01)  จ านวน  1  โครงการ   

ด าเนินการปี พ.ศ. 2561  จ านวน  850,000  บาท 
 

     แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5    
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
        ******** 

 ยุทธศำสตร์จังหวัด : 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การ ลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด : 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

      แผนงำน: อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 . โครงการก่อสร้างอาคารหลั งคาค ลุมลานอเนกประสงค์   

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มี     
ประสิทธภาพ และท าให้สภาพภูมิทัศน์บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม      
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม  

 
 

5/เป้ำหมำย… 
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เป้ำหมำย ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริ เวณหน้าห้องประชุม
พวงแสด 1  อบต.รอบ เวียง ขนาดกว้าง 8 .00  เมตร  ยาว 16 .00 เมตร               
สูง  5.00 เมตร  ด าเนินการปี  พ.ศ.  2561 งบประมาณ  850,000  บาท 

          บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                          
          เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561   

       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
    ************* 

    แผนงำน บริหารงานทั่วไป 
    หมวด    ครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
    เป้ำหมำย  1. เก้าอ้ีโครงขาเหล็กชุบโครเมียมแบบมีพนักพิงจ านวน 100 ตัว 
    ปี พ.ศ. 2561  งบประมาณ  65,000  บาท 

2. ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร  
จ านวน 2 ถัง ปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 19,600  บาท 

3. ปั๊มน้ าอัตโนมัติ 350 W (วัตต์)  ปี  พ.ศ.  2561  งบประมาณ  
8,500  บท 

     หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้สอบถามก่อนจะขอลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถามความจุของถังเก็บน้ าและการใช้งานได้ขนาดไหน 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   มีความจุประมาณ 5,000  ลิตร  ใช้ได้ประมาณ 2 – 3  วัน 
นำยก อบต.รอบเวียง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว เห็นสมควรในการจัดการด าเนินการในเรื่องน้ าใช้ในอาคาร  ซึ่งในบางครั้ง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ปริมาณการใช้น้ าในอาคารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  อาคารมีขนาดใหญ่  มีประชาชน 

มาติดต่อราชการค่อนข้างมาก  เห็นสมควรสนับสนุน  และสอบถามมีสมาชิก อบต. 
รอบเวียงท่านใด  จะสอบถามหรือสนับสนุนอีกหรือไม่ 
-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่ านใด  สอบถามหรือมีข้อ สนับสนุนใด ๆ 
ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงขอมติโดยการยกมือให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  สียง 
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ระเบียบวำระท่ี  7   เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งวาระอ่ืน ๆ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดมีข้อ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ราชการหรือมีข้อสอบถามก็เชิญได ้

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้ งความคืบหน้ าโครงการพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้ าน   ในขณะนี้ ก็ ได้ มีการ         
นำยก อบต.รอบเวียง   ด าเนินงานลง ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านบ้างแล้ว  บางโครงการก็อยู่ในระหว่างท า 

สัญญาคาดว่าทันในปีงบประมาณ  แต่หากไม่ทันก็ต้องมีการกันงบประมาณไว้ซึ่งต้อง 
ได้รับการพิจาณาจากสภา อบต.รอบเวียง  อีกครั้งหนึ่ง 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -แจ้ง  ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ  ก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.   
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  รอบเวียง  ได้อยู่ในพื้นท่ีเพ่ือต้องมีการพิจารณาข้อราชการที่จ าเป็นต่อไป 

-ขอขอบคุณนายก อบต.รอบเวียง  ที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่บ้านหนองด่าน        
หมู่ที่ 1  ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน  คือบุคคลอยู่ในบ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 1   
แต่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล  ซึ่งขณะนี้ได้รับการแก้ไขไปในแนวทางท่ีดีแล้ว 

นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์   สอบถามโครงการของหมู่บ้าน  ขณะนี้เหล็กท่ีใช้เป็นสนิมจะมีการด าเนินการอย่างไร 
รองประธำรสภำ อบต.   

นำยไพศำล  พุทธิมำ   จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้าไปตรวจสอบดูอีกครั้ง  ในช่วงนี้มีฝนตกค่อนข้างมาก 
นำยก อบต.รอบเวียง  ก็อาจท าให้เหล็กเป็นสนิมได้  อย่างไรแล้วจะแจ้งทางกองเข้าเข้าตรวจสอบและ 
     ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   ในเรื่องเหล็กท่ีเป็นสนิม  ตามที่ท่านสมบูรณ์  สมศักดิ์  ได้สอบถามมา  มันมีมาตรฐาน
ผอ.กองช่ำง    ของเหล็กและมีผู้ตรวจสอบ  โดยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ก่อนการด าเนินการ 

นำงสุภำพรรณ์  ชุ่มจิตต์   แจ้งโครงการในข้อบัญญัติ  โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด  คงต้องยกเลิก     
นว.ศึกษำ ฯ    โครงการไปก่อน  เนื่องจากว่าเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีช่วงนี้ติดเรียน  แต่ก็ยังคงไว้ใน  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑2.1๐ น.  

 

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

ลงชื่อ     กรรณิการ์  แก่นพล    ลงชื่อ        พงษ์ศักดิ์  อารีย์ 
                 ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )                       ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 
    คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการสภา ฯ ผู้บันทึกการประชุม 
  
  ลงชื่อ         ประคอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


