
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันอังคำรที่  15  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕61 
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  10  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
2 นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
3 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการคณะผู้บริหาร หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
4 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
5 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา ฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
6 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
7 นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
8 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
9 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

10 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 
 
 

2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการไปราชการของนายไพศาล  พุทธิมา  นายก  อบต.รอบเวียง  และนางนิ่มนวล   
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง ปัญโญนันท์  ปลัด  อบต.รอบเวียง  ณ  โรงแรมภูวดลรีสอร์ท  เชียงราย  เรื่องขยะ  
     (MOU) 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ในที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง ครั้งที่ผ่านมา  ซ่ึงได้แนบไปกับวาระการประชุมหากสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการ  
     ขอแก้ไขหรือมีข้อสอบถามก็ยกมือสอบถามได้   

- ไม่มีสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการสอบถามหรือแก้ไข  ประธานสภา 
อบต.รอบเวียง  จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุม การประชุมเมื่อวันที่       
2  เมษายน  2561  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.  2561       
โดยการยกมือ 
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   -ไม่มี 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง       

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์   แจ้งขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้เข้าร่วมในการตรวจธรรมาภิบาล  
รองนำยก  อบต.รอบเวียง   เพ่ือประเมินผลของคณะกรรมการ  ในวันที่  17  พฤษภาคม  2561                
     เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องประชุมพวงแสด  1 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   
    การแต่งกาย  เสื้อสีเขียวแขนยาว  ขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน 

ระเบียบวำระท่ี   4     เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี   5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ญัตติที่   1  เรื่องแจ้งรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่ งได้จำกกำรติดตำม         
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  รอบเดือน  เมษำยน  2561  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2561  ครั้งที่  1  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้คณะผู้บริหารได้แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธำนสภำ  อบต.รอบเวียง สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  แจ้งเพ่ือทราบให้คณะผู้บริหารหรือผู้ที่ได้มอบหมายได้   
     น าเสนอต่อไป 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์ เรียน  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  และสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน  กระผม
รองนำยก อบต.รอบเวียง   ขอน าเรียนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561  

– 2564) กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 

3/เป็นเครื่องมือ... 



-3- 

เป็นเครื่องมือ ส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาหรือไม่  ส าหรับใช้เป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนาในอนาคต  และส าหรับ
การติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงที่
ผ่านมา  ครั้งที่  1  รอบเดือน  เมษายน  2561  ไตรมาสที่  1 – ไตรมาสที่  2 
(ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 – เดือนมีนาคม  2561) โดยมีการติดตามผลและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน  เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายตามแผนพัฒนา
ที่ตั้งไว้หรือไม่  อย่างไร  เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

     รำยงำนด้ำนงบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย  
                      ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

                  (ระหว่ำง วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 
 

     รำยรับท้ังสิ้น  จ ำนวนเงิน  14,246,910.22  บำท แยกเป็น 
     1.หมวดภาษีอากร    595,598.50 บาท 

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   49,549.50 บาท 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   807,520.03 บาท 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      20,723.71 บาท 
5.หมวดภาษีจัดสรร           7,302,428.38 บาท 
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           5,316,150.00 บาท 
7.หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  154,940.10 บาท 

    รำยจ่ำยท้ังสิ้น  จ ำนวนเงิน  8,426,466.31  บำท แยกเป็น 
     1.งบกลาง            2,605,152.00 บาท 

2.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             793,405.00 บาท 
3.เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)           2,973,739.26 บาท 
4.ค่าตอบแทน               208,619.35 บาท 
5.ค่าใช้สอย               836,013.30 บาท 
6.ค่าวัสดุ               237,284.46 บาท 
7.ค่าสาธารณูปโภค              148,772.94 บาท

 8.ค่าครุภัณฑ์                 0 บาท 
9.ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง              360,000.00 บาท 
10.รายจ่ายอื่น                 0 บาท 
11.เงินอุดหนุน               263,480.00 บาท 

4/ก็ขอน ำเรียน... 
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ก็ขอน าเรียนโดยขั้นต้นเพียงเท่านี้ก่อน  และขออนุญาตให้ท่านชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
รองนายก อบต.รอบเวียง  ได้น าเสนอเพ่ิมเติมและกระผลจะได้สรุปปิดท้ายอีกรอบ 

นำยชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  -กล่าว  ขอน าเรียนรายงานโครงการที่อุดหนุนงบประมาณ ปี  2561 ตามยุทธศาสตร์  
รองนำยก  อบต.รอบเวียง  6  ด้าน  ขอน าเรียนสรุปในเล่มรายงานผลไปพร้อม ๆ  กัน 

     โครงกำรที่ขออนุมัติงบประมำณ  ปี  2561  อบต.รอบเวียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ  

จ านวนโครงการ  21 โครงการ แยกเป็นโครงการที่ รับงบประมาณ         
จากแหล่งที่มาในส่วนรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  12  โครงการ  เงินสะสมจ านวน    
9 โครงการ   

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว และศำสนำ  
ประเพณี วัฒนธรรม 

จ านวนโครงการ 30 โครงการ แยกเป็นโครงการที่ รับงบประมาณ          
จากแหล่งที่มาในส่วนรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  30  โครงการ   

     ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำรสำธำรณสุข 
  จ านวนโครงการ  33 โครงการ แยกเป็นโครงการที่ รับงบประมาณ          
จากแหล่งที่มาในส่วนรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  29  โครงการ  เงินสะสมจ านวน    
1  โครงการ  เงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน  3  โครงการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
  จ านวนโครงการ  26 โครงการ แยกเป็นโครงการที่ รับงบประมาณ          
จากแหล่งที่มาในส่วนรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  25  โครงการ  เงินอุดหนุนทั่วไป
จ านวน  1  โครงการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
และย่ังยืน 

จ านวน โครงการ  4  โครงการ แยกเป็ น โครงการที่ รับ งบประมาณ             
จากแหล่งที่มาในส่วนรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  4  โครงการ   

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
จ านวน โครงการ  9  โครงการ แยกเป็ น โครงการที่ รับ งบประมาณ              

จากแหล่งที่มาในส่วนรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  9  โครงการ   

รวมโครงการ  123  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  19,921,720.00  บาท 
    -ขอน าเรียนต่อสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  เพียงเท่านี้ก่อน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งพักการประชุม  1  ชั่วโมง  เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 
 

5/ประธำนสภำฯ... 
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นำยประครอง  พูลเจริญ  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  เปิดการประชุมช่วงบ่ายต่อ  เวลา  13.00 น. 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  -กล่าว  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
รองนำยก อบต.รอบเวียง  รอบเวียงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งที่  1  รอบเดือนเมษายน (ระหว่าง 

เดือนตุลาคม  2560 – เดือนมีนาคม  2561)  จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ประจ าปี          
พ.ศ.  2561  มีจ านวนโครงการพัฒนาทั้งหมด  175  โครงการ 
-โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
พ.ศ.  2561  จ านวน  123  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  70.29  ของโครงการ
ทั้งหมด  เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน  19,921,720.00  บาท 
-โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  52  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
29.71  ของโครงการทั้งหมด  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการและมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน  28  โครงการ  คิดเป็น 
ร้อยละ 22.76 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น จ านวน  
3,217,039.20 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

     ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ  
  อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  21  โครงการ   เป็น เงินทั้ งสิ้น  12 ,093,000 บาท 

เบิกจ่าย   จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   360,000  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรท่องเที่ยว และ ศำสนำ 
ประเพณี วัฒนธรรม 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  30 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น795,000 บาท  

    เบิกจ่าย  จ านวน  7  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  86,210  บาท 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ/นันทนำกร และกำร สำธำรณสุข 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  33  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น1,754,720 บาท  

    เบิกจ่าย  จ านวน 9  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  515,661.20  บาท 

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  26  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น4,694,000  บาท  
เบิกจ่าย  จ านวน  6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,050 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และย่ังยืน 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  4  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  185,000  บาท 
เบิกจ่าย   จ านวน  2 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  105,938  บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  9  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น   400,000  บาท  
เบิกจ่าย  จ านวน  2 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,180  บาท 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เห็นว่าโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนโครงการทั้งหมด 175  โครงการ มีการ
อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  จ านวน 123 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 70.29 ของโครงการทั้งหมด  แต่มีโครงการที่ด าเนินการ
และมีการเบิกจ่ายแล้วเพียง  28  โครงการเท่านั้น  คิดเป็นร้อยละ 22.76          
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ เห็นว่าผลการด าเนินงานอยู่ในร้อยละค่อนข้างต่ า แต่การ
ด าเนินโครงการต่างๆ สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ ท าให้ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้
เป็นอย่างดี และการพัฒนาควรเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการบริหาร
จัดการขยะและน้ าเสีย รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงรายให้น่าเที่ยวยิ่งขึ้น  

-ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินมีความซับซ้อนในการจัดการงบประมาณ  อาจจะได้แต่
ค่อนข้างช้าไม่รวดเร็วเท่าที่ควร  โครงการก็มีการบรรจุไว้ค่อนข้างมาก  บุคลากร
บางส่วนของ  อปท. ก็ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
-ก็ขอสรุปข้อมูลคร่าว ๆ  ต่อสภา อบต.รอบเวียง  ได้รับทราบเพียงเท่านี้ก่อน 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -กล่าว  ตามที่รองนายก  อบต.รอบเวียง  ทั้งสองท่านได้น าเสนอต่อสภา อบต.     
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  รอบเวียง ไปแล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อ 
     สงสัยจะสอบถามก็ขอยกมือสอบถามได้     

-ไม่มีสมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ท่ านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัย   
ประธานสภา อบต.รอบเวียง จึงแจ้งเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวำระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง มีข้อราชการหรือแจ้งเพ่ือทราบก็เชิญได ้   

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  แจ้งขอย้ าการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการขยะการท าเสวียน  วันที่  17  พฤษภาคม  
รองนำยก อบต.รอบเวียง  2561  เวลา 08.30 น. 
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นำงสำวสำยพิน  คุณมำก  แจ้งการตรวจธรรมาภิบาล  LPA วันที่  6  มิถุนายน  2561 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

นำงสำววันเพ็ญ  ยะฝั้น   แจ้งการท าสัญญาโครงการในพื้นท่ี  จ านวน  5  โครงการ 
ผอ.กองคลัง     1. ถนน คสล. หมู่บ้านทรัพย์ธานี หมู่ที่  5 
     2. ถนน คสล. บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 1 
     3. ถนน คสล. บ้านหัวฝาย-หนองด่าน หมู่ที่ 1 
     4. รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 
     5. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์หาดเชียงราย หมู่ที่ 4 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   แจ้งโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ผอ.กองช่ำง     1. หมู่ที่ 2  จ านวน  4  โครงการ 
     2. หมู่ที่ 3  จ านวน  3  โครงการ 
     3. หมู่ที่ 5  จ านวน  2  โครงการ 

นำงสุภำพรรณ  ชุ่มจิตต์   กล่าว ขอบคุณที่ส่งเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเข้าค่ายจริยธรรมและโครงการ      
นว.ศึกษำ ฯ    คัดแยกขยะ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  -สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อราชการหรือ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ข้อเสนอแนะในวาระอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่ 

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  และผู้เข้าร่วมประชุม  ประธานสภา อบต.รอบเวียง   
จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม    เวลา  16.00  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         ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


