
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่2  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  2  เดือน  เมษำยน  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  17  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
๒ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
๓ นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการนายก  อบต. หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
4 นายบุญธรรม  สมจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บุญธรรม  สมจันทร์  
5 นายเชิดชัย  กระหมุดความ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เชิดชัย  กระหมุดความ  
6 นางสาวทิพย์มณี  กระจ่างเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ทิพย์มณี  กระจ่างเลิศ  
7 นายวง  สัญญา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 วง  สัญญา  
8 นายหวน  อิ่นแก้ว อสม. หมู่ที่ 3 หวน  อิ่นแก้ว  
9 นายบุญทรวง  มณีจันสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บุญทรวง  มณีจันสุข  

10 นายจิรสิน  มณีจันสุข สารวัตรก านัน จิรสิน  มณีจันสุข  
11 นายพีระศักดิ์  โสมนัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 พีระศักดิ์  โสมนัส  
12 นางสุนันทา  ศรีปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขฯ สุนันทา  ศรีปัญญา  
13 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
14 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษาฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
15 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
16 นางสาววันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองช่าง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
17 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
18 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

19 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานทั่วไป วชิระ  วรรณนิล  
20 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
21 นางณัฐณิชา  ตาชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ณัฐณิชา  ตาชื่น  
22 นางสาวสุภา  จิตรเจนจริยา นักทรัพยากรบุคคลฯ สุภา  จิตรเจนจริยา  
23 นางสาวรัชฎาพร  จิตร์ไชย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รัชฎาพร  จิตร์ไชย  

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 

ระเบียบวำระท่ี ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการเข้าร่วมประชุมของอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน  พร้อมกล่าวต้อนรับ  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง              

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.รอบเวียง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1      
ครั้งท่ี  1  ประจ ำปี  พ.ศ.  2561  วันจันทร์ที่  5  มีนำคม  2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ ง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ที่ผ่านมาก่อนจะขอรับรองการประชุม 

- ไม่มีสมาชิกสภาฯ  อบต.รอบเวียงท่านใด  ขอแก้ไขหรือมีข้อสงสัย  ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมตใินที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ  
- ทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี ๓     กระทู้ถำม 
-ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่  1 เรื่องพิ จำรณำร่ำงแผนสี่ปี  (พ .ศ. 2561 – 2564) เพิ่ ม เติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.รอบเวียง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงต่อสภา อบต.รอบเวียง   
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ก่อนที่จะมีการขอมติต่อไป           

นำยไพศำล  พุทธิมำ   เรียนประธานสภา อบต.รอบเวียง  และสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน  เนื่องจาก     
นำยก อบต.รอบเวียง   องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมและ 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในสภาพการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความจ าเป็น  เร่งด่วน  
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จึงต้องให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีตามอ านาจหน้าที่โดยสามารถตอบสนองความต้องการและ 
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แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  แต่เนื่องจากโครงการไม่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียง  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าว  
โดยสรุป 

 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   
           ครั้งที่ 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  กีฬำ/นันทนำกำร  และสำธำรณสุข 
1.1 แผนงานสาธารณสุข (ผ01) ปี 2561 – 2564  รวม 4  ปี ปีละ  3  โครงการ  
งบประมาณปีละ  47,700  บาท  รวม  4  ปี  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ  
142,200  บาท 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   
           ครั้งที่ 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
      ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
  ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา  
เพ่ิมพูนมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : 
ยุทธศาสตร์  ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา/นันทนาการ  และสาธารณสุข 
แผนงำน : สาธารณสุข 
 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   ปี  2561 งบประมาณ  
27,400  บาท  ปี 2562  งบประมาณ  27,400  บาท  ปี 2563  งบประมาณ  
27,400  บาท  ปี  2564  งบประมาณ  27,400  บาท  เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ)  ประชากรสุนัขและแมวในพ้ืนที่ต าบลรอบเวียง  5  หมู่บ้าน  ตามจ านวน
รายงานส ารวจในแต่ละปี 
 2. โครงการอบรมด้าน พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ปี  2561 
งบประมาณ  15,000  บาท  ปี 2562  งบประมาณ  15,000  บาท  ปี 2563  
งบประมาณ  15,000  บาท  ปี  2564  งบประมาณ  15,000  บาท  เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ)  ได้แก่  สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ผู้น าชุมชน  อสม.  ตัวแทน
ผู้ประกอบการ 
 3. โครงการบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย  ปี 2561 งบประมาณ  5,000  บาท  
ปี 2562  งบประมาณ  5,000  บาท  ปี 2563  งบประมาณ  5,000  บาท      
ปี  2564  งบประมาณ  5,000  บาท  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 – 6  จ านวน  90  คน 
 
 

4/แผนพัฒนำ.. 



-4- 

                           แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
  ส ำหรับ โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร  
                       โดยไม่ใช้งบประมำณ 

                    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน 

การเมืองการบริหาร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง : ยุทธศาสตร์ที่ 6  

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     แผนงำน: บริหารทั่วไป 

1. โครงการให้บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่   ปี  2561 งบประมาณ  -  บาท            
ปี 2562  งบประมาณ  -  บาท  ปี 2563  งบประมาณ  -  บาท  ปี  2564  งบประมาณ     
-  บาท  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)  ออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่  5  ในเขตต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 

       บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564)   
            เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 

                                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
1. บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปี  2561  งบประมาณ  4,300  บาท   

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ( INK Talk 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

2. บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์การเกษตร  ปี  2561  งบประมาณ  6,500  บาท   
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  เครื่องชั่งแบบดิจิทัล  จ านวน  1 เครื่อง 

3. การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ปี   2561  งบประมาณ  5,000  บาท   
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  โต๊ะท างานจ านวน  1  ตัว 

4. การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ปี   2561  งบประมาณ  3,000  บาท   
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  1  ตัว 

ในการเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง     
ในครั้งนี้มีความจ าเป็นที่ต้องให้สภา อบต.รอบเวียง ได้ให้ความเห็นชอบต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้สอบถามเพ่ิมเติมก่อนจะมีการให้ความเห็นชอบ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ต่อไป 
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นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถาม  หน้าที่ 7  ข้อที่ 2  เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิทัลมีการวัดน้ าหนักได้มาก    
ส.อบต. หมู่ที่ 4     น้อยเพียงใด 

นำงสุนันทำ  ศรีปัญญำ   ชี้แจงเครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิทัลใช้เพ่ือชั่งน้ าหนักขยะ  ส่งข้อมูลเข้าจังหวัดมีการใช้
นักวิชำกำรสำธำรณสุข ฯ   งานน้ าหนักได้ประมาณ  30  กิโลกรัม 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  ชี้แจงเพ่ิมเติมจะมีการแจ้งคุณสมบัติอีกที  ในตอนนี้เป็นแค่การด าเนินการขอเสนอ   
ปลัด อบต.รอบเวียง   ขอมติให้ความเห็นชอบต่อสภา อบต.รอบเวียง  เสียก่อน 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -ชี้แจงเพ่ิมเติมเนื่องจากในตอนนี้  ได้แจกที่เก็บขยะอันตรายลงในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
นำยก  อบต.รอบเวียง   แล้ว  ซึ่งต้องมีการชั่งน้ าหนักส่งทางจังหวัด  เพื่อจัดท าสถิติตามก าหนดระยะเวลา   
     ตามกรอบท่ีได้ก าหนดไว้ 

-ทางด้านอาสาปศุสัตว์ทาง อบต.รอบเวียง  ไม่ได้น ามาเข้าแผนพัฒนาประจ าปี  ฉะนั้น   
จึงจ าเป็นต้องน าเข้าสู่สภา อบต.รอบเวียง  โดยเร่งด่วน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  มีท่านใดต้องการสอบถามร่างแผนพัฒนาสามปี 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง อีกหรือไม่ 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ท่านใดสอบถาม  ประธานสภา อบต.รอบเวียง จึงขอ 
มติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยการยกมือ 
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน 10  เสียง 

ญัตติที่  2  เรื่องแจ้งประกำศใช้แผนด ำเนินงำน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2  ประจ ำปี 
พ.ศ. 2561 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งในที่ประชุมทราบ  การใช้แผนด าเนินงาน (เพ่ิมเติม) ฉบับที่  2 ประจ าปี        
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    พ.ศ. 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวำระท่ี  6    เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  และผู้ เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงหรือสอบถาม
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ข้อราชการก็เชิญได้  

นำงสำววันเพ็ญ  ยะฝั้น  ชี้แจงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ 
ผอ.กองคลัง    1. โครงการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณารายจ่ายค้างจ่าย 
     1.1 ถนน คสล. ซอยบ้านนางกนกวรรณ  บ้านหนองด่าน   311,000  บาท 
     1.2 ถนน  คสล. ซอยบ้านนายนพพร  ค าเครือ  หมู่ที่ 2      80,000  บาท 
     1.3 ถนน  คสล. ซอยบ้านนางทิภาพร  บ้านหนองด่าน      137,000  บาท 
     1.4 ถนน  คสล. ซอยบ้านนางขันแก้ว  หมู่ที่ 2            99,000  บาท 
     1.5 ถนน คสล. ชุมชนดอยสะเก็น-เขตติดต่อ           431,000  บาท 

อบต.รอบเวียง  
 1.6 ถนน  คสล. เชื่อมต่อถนนบ้านหนองด่าน  ซอย 2        97,000  บาท 
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    2. โครงการอยู่ระหว่างประกาศ (เงินสะสม) ยื่นเอกสารวันที่ 4 เมษายน 2561 
     2.1 ถนน  คสล. หมู่ที่ 1             933,000  บาท 

2.2 โครงการวางท่อรางระบายน้ าคอนกรีต       1,292,000  บาท  
(บ่อพัก) หมู่ 2 

2.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต      2,799,000  บาท 
     เสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ที่ 3 

2.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต         954,000  บาท 
     เสริมเหล็ก หาดเชียงราย 
     2.5 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ประสานงาน         650,000  บาท 
     แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย 
     2.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านทรัพย์ธานี)       1,598,000  บาท 
     หมู่ที่ 5 

    3. โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว  7  โครงการ  เป็นเงิน  1,523,000  บาท 
     3.1 โครงการก่อสร้างรั้วฌาปนกิจบ้านป่าบง หมู่ที่ 3          96,500  บาท 
     3.2 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ         377,000  บาท 
     อาคารศูนย์บูรณาการ  หมู่ที่ 5 
     3.3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 8  หมู่ที่ 5          262,000  บาท 
     3.4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ช่องเดียว       197,000  บาท 
    หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) 
     3.5 โครงการวางรางระบายน้ า//ท่อและ          326,000  บาท 

ปรับปรุงถนน ซอย 15 หมู่ที่ 3 
 3.6 ก่อสร้างรางระบายน้ าทางน้ า อบต.รอบเวียงหมู่ที่ 5   102,000  บาท 
 3.7 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว          163,000  บาท 
หมู่ที่ 2 (ข้อบัญญัติ) 

4. สถานะการเงินการคลัง  ณ  2  เมษายน  2561 
 เงินฝากธนาคาร   จ านวน  59,097,353.49  บาท 
 เป็นเงินสะสม  จ านวน  34,526,514.94  บาท 
 เป็นทุนส ารองสะสม จ านวน  16,310,264.68  บาท 
 มีรายรับ ณ 31  มีนาคม  2561         จ านวน  14,091,970.12  บาท 
 มีรายจ่าย  ณ  31  มีนาคม  2561       จ านวน    8,426,466.31  บาท 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   แจ้ งโครงการของแต่ละโครงการเริ่มทยอยลงใน พ้ืนที่ ภายในอาทิตย์นี้ แล้ ว            
ผอ.กองช่ำง    หลังสงกรานต์คงได้มีการด าเนินงานในพ้ืนที่ต่อไป  และจะมีการปักป้ายแนวเขตให้ 
     ชัดเจนด้วย 

น.ส.ทิพย์มณี  กระจ่ำงเลิศ  เสนอขอออกกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า (เป็นพระราชบัญญัติควบคุมในพ้ืนที่)  เพ่ือจะได้
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม    ง่ายในการควบคุมดูแล 
(ผช.ผญบ. หมู่ที่ 4 
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นำงสุนันทำ  ศรีปัญญำ   กล่าว  เป็นเรื่องที่ดีน่าจะมีการเสนอในการประชุมครั้งหน้า   
นักวิชำกำรสำธำรณสุข ฯ เพ่ือให้สภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาเป็นการเสนอจากภาคประชาชนโดยผ่านทาง 

อาสาปศุสัตว์เป็นผู้เสนอ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    กล่าว  เห็นดีหากมีการออกกฎหมาย   มีระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่ดี             
นำยก อบต.รอบเวียง    มีกฎระเบียบรองรับ (เป็นพระราชบัญญัติ) ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาในการ 
     ออกเป็นพระราชบัญญัติควบคุม  เสนอให้สภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาอีกที 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้ เข้าร่วมการประชุมมีข้อราชการ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  หรือมีข้อเสนออ่ืนหรือไม ่

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่   หรือผู้ เข้าร่วมประชุมเสนอหรือสอบถาม   
ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑2.๐๐ 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 


