
 
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที ่3  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕60 

วันอังคำรที่  26  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   9    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 ลา 
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  10  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 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
6 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
7 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
8 นางสุนันทา  ศรีปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขฯ สุนันทา  ศรีปัญญา  
9 นางสาวนงพะงา  จันต๊ะพงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ นงพะงา  จันต๊ะพงษ์  

10 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
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ระเบียบวำระท่ี ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้ง  1. ลาการประชุมของท่าน  อินถา  พรมยศ  ส.อบต.หมู่ที่  2   
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง             2. เจ้าหน้าที่ย้ายเข้ารับต าแหน่งใหม่และเลขานุการนายก  อบต.รอบเวียง   
        2.1 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  เลขานุการนายก  อบต.รอบเวียง 

    2.2 นางสาวนงพะงา  จันต๊ะพงษ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
มาจาก  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
    2.3 นางสุนันทา  ศรีปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  มาจาก
เทศบาลต าบลบ้านดู่ 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.รอบเวียง  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4      
ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ.  2560  วันศุกร์ที่  27  ตุลำคม  2560 

นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง   ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ ง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ที่ผ่านมา  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ  ได้แนบไปกับวาระการประชุม 

- สอบถามมีสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการสอบถามหรือขอแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่   
- ไม่มีสมาชิกสภาฯ อบต.รอบเวียงท่านใด  ต้องการแก้ไขรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ  
- ทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  9  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี ๓     กระทู้ถำม 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4     เรื่องท่ีคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่ 1 เรื่องแจ้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของนำยก  อบต.รอบเวียง  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต. รอบเวียง  ได้ชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของนายก         
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  อบต.รอบเวียง  ต่อสภา  อบต.รอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  จนถึง
นำยก  อบต.รอบเวียง   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2557  มาตรา  58/5  วรรคห้า  ให้นายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และมาตรา  58/5  วรรคท้าย      
ค าแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  3    
ครั้งที่  1  ในเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบ
ต่อไป 
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สถำนะกำรเงินกำรคลัง  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง  มีสถานะการเงินการคลัง ดังนี้  

      ๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                 55,152,172.34  บาท  
๒. เงินสะสม                   34,526,207.76  บาท  
๓. ทุนส ารองเงินสะสม                        16,310,264.68  บาท 

     กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 
     ก. ด้ำนรำยรับ 
      รายรับจริงทั้งสิ้น     27,404,248.66  บาท   โดยแยกเป็น  
            ๑.๑ หมวดภาษีอากร                      709,384.64   บาท  
            ๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      179,166.20  บาท  
           ๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     1,411,084.23  บาท  
        ๑.๔ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          77,208.00  บาท  
           ๑.๕ หมวดภาษีจัดสรร                        15,896,665.39  บาท  
           ๑.๖ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          7,855,891.00  บาท 
          ๑.7 หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ        1,274,849.20  บาท 

    1.7 หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ   1,274,849.20  บำท 
ข.  ด้ำนรำยจ่ำย 

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น     23,540,888.95  บาท   โดยแยกเป็น  
          ๑.๑ งบกลาง     4,764,215.00  บาท  

         ๑.๒ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   1,570,286.00  บาท    
          ๑.๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    5,659,045.23  บาท 
          ๑.๔ ค่าตอบแทน     1,062,712.00  บาท 
          ๑.๕ ค่าใช้สอย     2,623,453.54  บาท 
          ๑.๖ ค่าวัสด ุ             864,808.92  บาท 
          ๑.๗ ค่าสาธารณูปโภค             342,861.19  บาท 
          ๑.๘ ค่าครุภัณฑ์             376,640.00  บาท 
          ๑.๙ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      5,478,291.60  บาท 
         ๑.๑๐ รายจ่ายอื่น                    49,739.79  บาท 
          ๑.๑๑ เงินอุดหนุน       748,835.68  บาท 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  กล่าวรายงานต่อสภา  อบต.รอบเวียง  ซึ่งนายก  อบต.รอบเวียง  ได้มอบหมาย     
รองนำยก  อบต.รอบเวียง  ในด้านยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรขจัดควำมยำกจน 
      1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการท าอาหาร 
     14,305.00  บาท 
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     ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบ่อปลา (หนองแหย่ง) หมู่2          
       825,000.00  บาท 

      2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ 3   
270,000.00  บาท 

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านนายมิ่งขวัญ หมื่นสันธิ ถึงล า 
เหมืองทุ่งสันรวม หมู่5       129,999.00  บาท 

      4. โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจบ้านหนองด่าน หมู่ 1 
            320,000.00  บาท 
      5. โครงการก่อสร้างห้องน้ าลานกีฬา บ้านหนองด่าน หมู่ 1 
            147,392.60  บาท 
      6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) ซอยลีลาวดี หมู่4 
            250,835.68  บาท 
      7. โครงการเจาะน้ าบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาหาดเชียงราย 
            457,000.00  บาท 

  8. โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บริเวณพ้ืนที่ศูนย์บูรณาการ 
หมู่บ้าน หมู่ 5       160,000.00  บาท 

      9. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ และรถ อบต.รอบเวียง 
            245,000.00  บาท 

รอด ำเนินกำร 
  1.  โครงการก่อสร้ างถนน คสล.  ซอย 2 เชื่ อมต่อถนนเดิม หมู่  1 
97,000.00  บาท 
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายดวงทิพย์  วันดี ถึงบ้าน        
นายเงิน กาวี  หมู่ 1     196,000.00  บาท 
  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึงบ้าน  
นายบุญมี สฤษรัตน์  (ซอย11) หมู่ 1   137,000.00  บาท 
  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้าน      
นายอานัต ราชคม (หัวฝาย) หมู่ 1     335,000.00  บาท 
  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายนพพร ค าเครือ หมู่ 2  
          80,000.00  บาท 
  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึงบ้านนาย
ทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์  หมู่ 2        99,000.00  บาท 
  7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อ และปรับปรุงถนน คสล. 
ซอย 15 หมู่ 3       328,000.00  บาท 
  8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ทางเข้า อบต.รอบเวียง หน้าบ้านนาย
ปัญญา  เทพอาจ ถึง ล าเหมือง หมู่ 5    104,000.00  บาท 
  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกนกวรรณ 
สมพงษ์ บ้านหนองด่าน ม.1     311,000.00  บาท 
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  10. โครงการปรับปรุงถนน คสล.  ซอย 8 หมูที่ 5 270,000.00  บาท 
  11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 (ชุมชนดอยสะเก็น) เชื่อมถนนเขต
เทศบาล       431,000.00  บาท 
  12. โครงการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน บ้านป่าบง หมู่ 3  
          98,000.00  บาท 
  13. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมที่สาธารณะ อาคารศูนย์บูรณาการของ
หมู่บ้าน หมู่ 5       379,900.00  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ 
1. อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางมน  
       428,000.00  บาท 
2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กโรงเรียนบ้านป่ายางมน   
       204,972.38  บาท 

  3. สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  
        195,200.00  บาท 
  4. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
          76,401.60  บาท 
  5. โครงการปรับปรุง /ต่อเติม /ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ฯลฯ ศพด.   
          59,500.00  บาท 

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่ายางมน         1,410.00  บาท 

  7. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง         3,225.00  บาท 
  8. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
           68,000.00  บาท 
  9. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่ายางมน
           29,500.00  บาท 
  10. โครงการวันพ่อแห่งชาติ       19,855.00  บาท 
  11. โครงการวันแม่แห่งชาติ       19,855.00  บาท 
  12. โครงการวันเด็กแห่งชาติ        ไม่ใช้งบประมาณ 
  13. โครงการยิ้มใส ไหว้สวย         ไม่ใช้งบประมาณ 
  14. โครงการประเพณีวันออกพรรษา       ไม่ใช้งบประมาณ 
  15. โครงการตานก๋วยสลาก        ไม่ใช้งบประมาณ 
  16. โครงการประเพณีเข้าพรรษา         6,750.00  บาท 
  17. โครงการท าบุญวันพระ         ไม่ใช้งบประมาณ 
  18. โครงการประเพณีสรงน้ าพระ                   ไม่ใช้งบประมาณ 
  19. โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน    10,600.00  บาท 
  20. โครงการดนตรีพ้ืนบ้านแสนสนุก                   450.00  บาท 
  21. โครงการไหว้ครู           ไม่ใช้งบประมาณ 
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 22. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานต าบล      
รอบเวียง              450.00  บาท
23. โครงการถา่ยทอด และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น     ไม่ใช้งบประมาณ 

  24. โครงการภูมิปัญญามีค่าพาเพียงพอ            450.00  บาท 
  25. โครงการนาฏล้านนา                ไม่ใช้งบประมาณ 

26. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการด าเนินการและสนับสนุนการ 
ด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการ        20,000.00  บาท 

  27. โครงการป้องกันแก้ไขและก าจัดโรคระบาด โรคติดต่อ  
                    19,256.75.00 บาท 
  28. โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย          4,500.00  บาท 
  29. โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ ายุงลาย   16,136.00  บาท 
  30. โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
               ไม่ใช้งบประมาณ 
  31. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติซ้ า        1,650.00  บาท 
  32. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่        1,350.00  บาท 
  33. โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด                     450.00  บาท 
  34. โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค           ไม่ใช้งบประมาณ 
  35. โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย          ไม่ใช้งบประมาณ 
  36. โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง       750.00  บาท 

37. โครงการน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ                     450.00  บาท 
  38. โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน          9,390.00  บาท 
  39. โครงการเยาวชนจิตอาสา                               450.00  บาท 
  40. งานสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์                        118,000.00  บาท 

 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกาะป้องกันให้  
ครอบครัว          (ใช้งบ พมจ) 

  42. โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ                            4,635.00  บาท 
  43. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง           450.00  บาท 
  44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรอยยิ้มฟ้ืนฟูจิตใจคนพิการและผู้ดูแล 
                     (ใช้งบ พมจ.) 
  45. โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ    1,220.00  บาท 
  46. โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ                               450.00  บาท 
  47. โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของสตรี        8,250.00  บาท 
  48. โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบเวียง        1,950.00  บาท 
  49. โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้                     7,958.00 บาท 
  50. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว           450.00  บาท 
  51. โครงการให้ความรู้ด้านภาษีส าหรับประชาชน        1,700.00  บาท 
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นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  แจ้งรายรับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานหลักสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) 
รองนำยก  อบต.รอบเวียง  1. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.รอบเวียง    
     (สปสช.รอบเวียง) 
      -โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 11,500.00  บาท 

-โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านทักษะสมองเพ่ือ  
ชีวิตที่ส าเร็จ      23,100.00  บาท 

      -โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ   22,550.00  บาท 
     -โครงการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกในสตรี 14,900.00  บาท 
     -โครงการร าวงย้อนยุคประยุกต์   16,100.00  บาท 
     -โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน  21,000.00  บาท 
     -โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและให้ความรู้ผู้สูงอายุแบบบรูณาการ
              15,200.00  บาท 
      -โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงห้าปี   13,100.00  บาท 

    -โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย ป้องกันโรคติดต่ออย่างยั่งยืน 
              29,420.00  บาท 

      -โครงการสิ่งแวดล้อมดี ปลอดลูกน้ ายุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก 
                  10,210.00  บาท 
      -โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจโรคมะเร็งปากมดลูก   18,600.00  บาท 

-โครงการส ารวจลูกน้ ายุงลายเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน  
หมู่บ้าน 1             6,645.00  บาท 

      -โครงการก าจัดลูกน้ ายุงลายป้องกันไข้เลือดออก     14,500.00  บาท 
       รวมเป็นเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนทั้งหมด   226,825.00  บำท 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์และกำรเกษตร 
  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหาร     9,755.00  บาท 
  2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
               3,200.00  บาท 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพงานคหกรรม    
                15,799.00  บาท 

  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
                 9,450.00  บาท 

       5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
                      450.00  บาท 

  6. โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน ไม่ใช้งบประมาณ 
 7. โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 
พอเพียง                   148,510.00  บาท 

  8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดเชียงราย  10,000.00  บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๕  อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
  1. โครงการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย       70,850.00  บาท 
  2. โครงการคัดแยกขยะ           4,369.00  บาท 
  3. โครงการงดเผาเพ่ือลดหมอกควัน         8,945.00  บาท 

     ยุทธศำสตร์ที่  ๖  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
             13,175.00  บาท 

2. โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและ
บุคลากรในต าบลรอบเวียง            198,510.00  บาท 

  3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตยส าหรับประชาชน
                ไม่ใช้งบประมาณ 

4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540             ไม่ใช้งบประมาณ 

   5. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร      70,340.00  บาท 
  6. โครงการ  5 ส.                  26,488.00  บาท 

 7. อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ          50,000.00  บาท 
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร (ฝ่ายการเมือง ,ฝ่ายประจ า)   
             7229,331.23  บาท 
9. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์     
งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ  347,140.00  บาท 
10. จัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ 
ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
           554,554.94  บาท 

  11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค       342,861.19  บาท 
  12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน   1,062,712.00  บาท 
  13. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย    1,306,016.00  บาท 
  14. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ทรัพย์สิน /ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ /  
  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      204,246.00  บาท 
  15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบกลาง   4,266,334.80  บาท 
  16. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดรายจ่ายอื่น       49,739.79  บาท 
  17. โครงการ อบต.เคลื่อนที่             450.00  บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๗  กำรส่งเสริมและรักษำควำมม่ันคงของรัฐ 
  1. โครงการฝึกอบรมและป้องกัน วาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติภัยทางน้ า
             11,100.00  บาท 
  2. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับประชาชน   14,424.29  บาท 
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  3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ   
             15,035.00  บาท 
  4. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %  
               5,230.00  บาท 

5. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ม.3)              

  6. โครงการจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง บ้านหนองด่าน หมู่ 1  
7. โครงการจัดซื้อป้ายเตือนอันตรายพร้อมติดตั้ง บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 
(ข้อ 5 , ข้อ 6 , ข้อ 7)           28,880.00  บาท 

  โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย   
 ๑. โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ         40,000.00 บาท 
  -บ้านนายสมาน ช่างเพียร ม.1 บ้านหนองด่าน          20,000.00 บาท 
  -บ้านนายสิงห์ค า การุณจิต ม.1 บ้านหนองด่าน         20,000.00 บาท 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าวเพ่ิมเติม  การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภา  อบต.รอบเวียง  เป็นการ   
นำยก  อบต.รอบเวียง   ด าเนินการในช่วงปี  พ.ศ.  2560  บางส่วนได้ด าเนินการไปแล้ว  แต่บางส่วนอยู่ 

ระหว่างด าเนินการ  ทั้งอยู่ในข้อบัญญัติประจ าปีและได้รับการสนับสนุนจากหน่วย 
งานอ่ืน  ท่านสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียงท่านใด  ต้องการจะสอบถามก็เชิญได้ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  ตามที่ทางคณะผู้บริหาร  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา  
ประธำนสภำ  อบต.รอบเวียง  ตามท่ีได้ดูตามโครงการที่ได้ท าลงไป  โครงการแต่ละโครงการมีการใช้งบประมาณและ 

บางโครงการไม่ใช้งบประมาณ  ก็ถือว่ามีการด าเนินการในแนวทางที่ดี  เหมาะสม   
สอบถามสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียงท่านใด  มีข้อสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
-ไม่มีสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียงท่านใด  สอบถามหรือสงสัย  ประธานสภา  อบต.
รอบเวียง  จึงแจ้งไปวาระต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งที่  1
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ก็ขอให้ดูตามเอกสารที่ได้แนบกับวาระการประชุม 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  แจ้งโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  วันที่  28  ธันวาคม  2560   
นำยก อบต.รอบเวียง  เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.00  น. 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถาม  หากต้องการท าโครงการเพื่อเพ่ิมรายได้  ณ  หาดเชียงราย  เช่น             
ส.อบต. หมู่ที่ 4    มีตลาดนัด  ถนนคนเดิน  นอกเหนือจากเทศกาลสงกรานต์ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   กล่าว  คงจะมีการด าเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปก่อน  หากต้องการท า  
นำยก อบต.รอบเวียง   โครงการอื่น ๆ  ก็ขอดูความเหมาะสมอีกที 
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นำยดุษฎี  วงสถำวร   สอบถาม  กรณีเวลากลางคืน  จะขอให้ประสานงานกับทางเทศบาลให้เปิดไฟฟ้า     
ส.อบต. หมู่ที่ 4        (ไฟกิ่ง)  ในเวลากลางคืนเพราะค่อนข้างมืดมาก 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   ก็ขอรับไว้ประสานงานอีกที  ว่าจะได้หรือไม่ 
นำยก อบต.รอบเวียง  

นำยดุษฎี  วงสถำวร     สอบถาม  หากมีการให้จ่ายเงินสะสม  จะสามารถให้ท าโครงการจัดเก็บขยะใน       
ส.อบต. หมู่ที่ 4         ชุมชนได้หรือไม่      

นำยไพศำล  พุทธิมำ    ในกรณีเบื้องต้นก็ต้องท าโครงการคัดแยกขยะไปก่อน  การจะให้ท าโครงการจัดเก็บ
นำยก อบต.รอบเวียง    ขยะ  ก็ต้องหาที่ทิ้งขยะให้ได้ก่อน  หากเราไม่มีที่ทิ้งขยะก็เป็นเรื่องที่ล าบาก    

ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีการติดตาม  ติดต่อจากหน่วยงานอ่ืนๆ  มาโดยตลอด  หากมี 
การจัดท าโครงการจริง  ก็ต้องมีการจัดซื้อรถขยะ  และมีการจัดจ้างคนขับรถ  คนเก็บ
ขยะ  ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  หากมีการจ่ายเงินสะสมเกินการจ่ายเพียงครั้งเดียว  
หากมีการจ่ายนอกเหนือจากเงินสะสมจะต้องท าอย่างไรในส่วนนอกเหนือจากนั้น     
ก็จะกระทบกับงบประมาณปกติตามข้อบัญญัติได้ 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   -แจ้ง  ตอนนี้มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานลงในพ้ืนที่หลานรายการในช่วงสิ้นปี  และจะ
ผอ.กองช่ำง    มีการด าเนินงานอีกในช่วงเดือนมกราคม  2561  เรื่อย ๆ 
    -แจ้งยอดการขออนุญาตก่อสร้าง  ในตอนนี้มีประมาณ  105  ราย  และเพ่ิมข้ึน   
     เรื่อย ๆ  ก็ขอให้สมาชิกในพื้นที่แนะน าเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างด้วย 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ให้ดูแลในพื้นที่ของตนเอง 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -แจ้งประชาสัมพันธ์งานบ้านป่ายางมน  หมู่ที่  2  วันที่  30  ธันวาคม  2560   
นำยก อบต.รอบเวียง  (งานกินฮอมตอมกันม่วน) 

-แจ้ง  ในตอนนี้ได้มีการด าเนินการให้กองช่างได้ดูโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ิมเติม  เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลในการให้จ่ายเงินสะสม  ก็ขอให้ทางหมู่บ้าน
ได้ดูแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนไว้เพ่ือรองรับงบประมาณ  ในโครงการที่ส าคัญฯ  
เร่งด่วน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  หากมีการด าเนินการในเงินสะสม 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  ก็เป็นเรื่องที่ดีหากมีการจ่ายเงินสะสม  เพ่ือด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้าง
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  พ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นในแต่ละหมู่บ้าน  ส่วนการท าโครงการเรื่องการก าจัดขยะก็เป็น  

เรื่องยากในการปฏิบัติ  ตอนนี้เราก็มีโครงการของผู้สูงอายุในการคัดแยกขยะอยู่       
ก็เป็นโครงการที่ดีถึงจะช่วยได้ไม่มากก็ตาม 
-สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งในวาระ 
อ่ืนๆ  อีกหรือไม ่
-ไม่มีท่านใดแจ้งเรื่องอ่ืนอีก  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑6.๐๐ น.  
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