
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕60 

วันอังคำรที่  25  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   ๑๐    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 นายอนิถา  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 12  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 เลขานุการคณะผู้บริหาร ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
๔ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
๕ นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
๖ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
๗ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
๘ นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์ ฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  
9 นายณัฐชนนท์  ใจเย็น นายช่างโยธาช านาญงาน ณัฐชนนท์  ใจเย็น  

10 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
11 นายสุชาติ  มณีโชติ นิติกรช านาญการ สุชาติ  มณีโชต ิ  
12 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
 
 
 
 

2/ระเบียบวำระที่  ๑...    
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ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์  แจ้งการท าหน้าที่แทน  นายประครอง  พูลเจริญ  ประธานสภา ฯ อบต.รอบเวียง  
รองประธำนสภำ อบต.   เนื่องจากไม่สบาย  เจ็บคอ  ไม่สามารถใช้เสียงได้ 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
รองประธำนสภำ อบต.    ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ ได้แนบไปกับวาระการประชุม  หากสมาชิกสภาฯ อบต.    

รอบเวียง  ท่านใดต้องการแก้ไขหรือสอบถามรายงานการประชุมก็ขอให้แจ้งต่อที่ 
ประชุมสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ได ้
- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ท่านใด  ต้องการแก้ไขหรือสอบถาม  ประธานที่
ประชุม  จึงขอมติจากสภา ฯ อบต.รอบเวียง  เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  
โดยการยกมือ 
- ในที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  10  เสียง   

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์   3.1 ผู้ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ประจ ำปี  พ.ศ. 2558 
รองประธำนสภำ อบต.     1. นายศุภชัย  อุปนันท์   ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ท.ม.) 

2. นายณัฐชนน  ใจเย็น   ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ต.ม.) 
3. นายมสมบูรณ์  สมศักดิ์  ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ร.ท.ม.) 
4. นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ร.ง.ช.) 

3.2 ผู้ได้รับใบประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และเหรียญรำช 
อิสริยำภรณ์  ประจ ำปี  พ.ศ. 2553 

1. นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (จ.ม.) 
2. นางสาวมยุรา  มณีรัตน์    ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (ต.ช.) 

ระเบียบวำระท่ี   4     เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
4.1 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบ
เวยีง  ครั้งท่ี  1  รอบเดือน  เมษำยน  พ.ศ.  2560 

นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์  แจ้งให้นายก อบต. รอบเวียง  ได้รายงานผลการประมินแผนพัฒนาองค์การบริหาร
รองประธำนสภำ อบต.   ส่วนต าบลรอบเวียง  ครั้งที่ 1  รอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560  

นำยไพศำล  พุทธิมำ   - กล่าว  เรียนประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  ทุกท่าน  กระผม
นำยก อบต.รอบเวียง   ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ครั้งที่ 1  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 (ระหว่าง 
เดือน  ตุลาคม 2559 – เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560) การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวันที่  1   
เดือน  ตุลาคม  2559 – 31  มีนาคม 2560) ดังนี้    

3/โครงกำร… 
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โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.95  
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  10.90 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  111  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  71.15  
งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2560  ทั้งสิ้น
จ านวน 25,300,000  บาท  มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559 – 31  มีนาคม  2560 รวมทั้งสิ้น 8,329,405.65  
บาท (แปดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
32.92 โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรขจัดควำมยำกจน  โครงการตั้งไว้ตามแผน ฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 14,305 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.06 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ
โครงการตั้งไว้ตามแผน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 12 โครงการ ซึ่ง
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88 ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ โครงการตั้งไว้
ตามแผน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 81 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.71 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
5  โครงการ  คิ ด เป็ น ร้อยละ  29 .41   มี การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ทั้ งสิ้ น 
794,270.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์และ
กำรเกษตร โครงการตั้งไว้ตามแผน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 9 
โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 โครงการอยู่
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  5.88  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น 25,799 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.10 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
โครงการตั้งไว้ตามแผน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 9 โครงการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ 7.14 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  5.88  มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 84,164 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.33 

 

 

4/ยุทธศำสตร์ที่ 6… 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี โครงการตั้งไว้ตาม
แผน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 24 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.86 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8 
โครงการ  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  4 7 .0 6 9   มี ก าร เบิ กจ่ ายงบประมาณ ทั้ งสิ้ น 
7,398,826.73 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.24 

  ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมกำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐ โครงการตั้งไว้ตาม
แผน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 16 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.57  โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88 มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 14,040 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.06 

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 
– ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – เดือน มีนาคม 2560) 
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง ได้น าเสนอเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือจัดโครงการในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ ควรจัดในช่วงหลังฤดูการท านา ประมาณเดือนมีนาคม  เมษายน 
พฤษภาคม เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น 
  2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง ได้น าเสนอเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในไตรมาสที่ 1 –    
ไตรมาสที่ 2 น่าจะมีโครงการก่อสร้างด าเนินการบ้าง 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง ได้น าเสนอเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการด้านการส่งเสริม
อาชีพ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากกว่านี้ เพราะประชาชนบางกลุ่มอยากเข้า
ร่วมโครงการแต่ไม่รู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการโครงการจึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง ได้น าเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และมีการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาใหม่ ผู้บริหารควรเพ่ิ ม
ความส าคัญในด้านนี้และมีการพัฒนากรน้ า ซึ่งปัจจุบันประชาชนเริ่มมีการชะล้างสิ่ง
สกปรกลงน้ าท าให้เกิดวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวา ซึ่งเป็นสาเหตุของการกีดขวาง
ทางเดินน้ า ควรจะมีวิธีการก าจัดหรือมีอุปกรณ์ในการก าจัด เช่น เรือ 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง ได้น าเสนอเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 2 
ซึ่งผลการด าเนินงานค่อนข้างต่ า เนื่องจากร้อยละการของโครงการที่ปฏิบัติได้ไม่ถึง
ร้อยละ 50 โดยด าเนินงานได้เพียงร้อยละ 28.85 เท่านั้น ซึ่งผลการด าเนินงานน่าจะ
สูงกว่านี้ 
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ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินงานจะได้น าข้อเสนอแนะ 

และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ ไปปรับใช้ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับไป
ปฏิบัติในไตรมาสที่ 3 , ไตรมาสที่ 4 ต่อไป 

นำยสมบูรณ์ สมศักดิ์  แจ้งให้สมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง ได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะก็สามารถท าได้ 
รองประธำนสภำ อบต.   

นำยประเสริฐ  สะสม    กล่าวในฐานะคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาการบริหารส่วน   
ส.อบต. หมู่ที่ 3    ต าบลรอบเวียงได้มีความคิดเห็น เห็นพ้องตามข้อเสนอแนะและความเห็นตามที่ได้สรุป 

ไปในขั้นต้น จะเห็นได้ว่าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ เพราะมีการติดขัดด้าน
งบประมาณรายจ่าย โดยเฉพาะงบประมาณจากเงินอุดหนุนที่ค่อนข้างล่าช้าท าให้การ
ด าเนินโครงการต้องล่าช้าตามไปด้วย ไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนการไว้ 

นำยสมบูรณ์ สมศักดิ์   - กล่าวสอบถามในวาระท่ี 4 มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียงท่านใด  ต้องการสอบถาม
รองประธำนสภำ อบต.    หรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียงท่านใด จะสอบถามหรือมีข้อเสนอก็ขอไปยัง 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป   

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยสมบูรณ์ สมศักดิ์  กล่าวก่อนจะให้สมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง และผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าสู่วาระอ่ืน ๆ 
รองประธำนสภำ อบต.    ก็ขอให้นายก อบต.รอบเวียง ได้ตอบกระทู้ถามจ านวน 2 ฉบับ  

1. นายประเสริฐ สะสม ส.อบต.หมู่ที่ 3 สอบถาม งบประมาณขุดลอกราง 
ระบายน้ าบ้านป่าบง หมู่ที่ 3 เพราะว่าตอนนี้รางระบายน้ าตื้นเขินมาก ถ้าเข้าสู่ฤดูฝน
แล้วท าให้น้ าระบายไม่ทันจะท าให้น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ อาจท าให้ชาวบ้าน
เดือดร้อน 

2. นายดุษฎี  วงสถาวร ส.อบต. หมู่ที่ 4 สอบถามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไปในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   - ตอบท่านประเสริฐ สะสม จะขอรับไว้ดูก่อนเป็นความล าบากทุกพ้ืนที่ในการจัดท า
นำยก อบต.รอบเวียง  ค่อนข้างล าบากขอให้ผู้มีหน้าที่ได้ศึกษาหาแนวทางก่อนว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป
    - ตอบท่านดุษฎี วงสถาวร ในไตรมาสแรกในการจัดท าโครงการในบางโครงการใช้  

งบประมาณเงินอุดหนุนซึ่งค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่ง 
ต้องรอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในการด าเนินการในไตรมาส 3 และ 4 
ก็จะได้เริ่มท าโครงการตามแผนงานและงบประมาณต่อไปอย่างเร่งด่วนในการจัดท า
โครงการไม่น่ามีความกังวลสักเท่าไหร่ แต่ค่อนข้างล าบากใจในด้านบุคลากรที่ค่อนข้าง
มีน้อยในการจัดท าโครงการการฝึกอบรม จะมีผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวนค่อนข้างน้อยไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจเป็นเพราะในการจัดท าโครงการอาจเป็นเวลาที่ไม่
เหมาะสม ดังนั้น ในการจัดท าโครงการต่อไปต้องดูห้วงเวลาที่เหมาะสมในการด าเนิน
โครงการต่อไป 
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นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์  แจ้งในวาระเรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี
รองประธำนสภำ อบต.    ข้อเสนอหรือต้องการสอบถามเรื่องใดก็เชิญได้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -แจ้งการรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงราย 
นำยก อบต.รอบเวียง    ณ ห้องประชุมอ าเภอเมืองเชียงราย ในแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายมีเป้าหมาย  
     4 ข้อหลัก 

1. เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี (สอดคล้องยุทธศาสตร์อ าเภอ ,  
จังหวัด) 

2. เรื่องเศรษฐกิจความปลอดภัยด้านพืช , ผัก (ผักออแกนิค) 
3. เรื่องเป็นแหล่งกระจายสินค้า (AEC เขตเศรษฐกิจ) 
4. เรื่องหาดเชียงรายการท่องเที่ยว (โซนนิ่งการท่องเที่ยว) 

- แจ้งเตือนการเข้าร่วมโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในวันที่  
26 เมษายน 2560 ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด 1 

นำยสมบูรณ์  สมศักดิ์  - สอบถามมีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง  และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการ    
รองประธำนสภำ อบต.     สอบถามหรือมีข้อเสนอข้อราชการแจ้งก็สามารถท าได้   

- ไม่มีสมาชิกสภาฯ อบต.รอบเวียง  และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามหรือแจ้งข้อ
ราชการ ประธานการประชุมจึงปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑6.๐๐ 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         ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


