
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒9  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 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 นายส าราญ  ราชกุลนา รองนายก  อบต.รอบเวียง ส าราญ  ราชกุลนา  
๓ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
๔ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ เลขานุการคณะผู้บริหาร ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
๕ นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนันท์  
๖ นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
๗ นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
๘ นางวันเพ็ญ  ยะฝั้น ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝั้น  
๙ นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  

10 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษา สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 
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ระเบียบวำระท่ี  ๑     เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  - แจ้งการส่งเลขานุการสภา ฯ และผู้ช่วยเลขานุการสภา ฯ ไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประธำนสภำ อบต.   2 ราย  

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาตามที่
ประธำนสภำ อบต.    เลขานุการสภา ฯ ได้แนบไปกับวาระการประชุม  หากมีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข  
     หรือมีข้อสงสัยก็สามารถแก้ไขได้ 
     - ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือมีข้อสงสัย  ประธานการประชุมจึงขอ 

มติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี       
พ.ศ.  2559  วันที่  28  พฤศจิกายน  2559  โดยการยกมือ 
- ในทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวำระท่ี   ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งสมาชิกสภา ฯ หรือผู้ เข้าร่วมประชุมมีข้อราชการแจ้งเพ่ือทราบก็แจ้งได้    
ประธำนสภำ อบต.     

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -  แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้ประกาศใช้แล้วตาม 
นำยก  อบต.     ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี            
     (พ.ศ. 2561-2564)  โดยประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  2559 

ระเบียบวำระท่ี   4     เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
4.1 เรื่องพิจำรณำเห็นชอบแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - แจ้งให้นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
ประธำนสภำ อบต.   – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   - กล่าวเรียนประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน กระผมขอน าเรียนแผนพัฒนา
นำยก อบต.    สามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ตามรายละเอียด  
     โครงการพัฒนา 
    ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 1 
     - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 1 
     ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 

 2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ : ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม  
ถนน สะพำน และทำงระบำยน้ ำ 
  1 . โครงการก่ อส ร้ า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก   ซอยบ้ าน           
นางกนกวรรณ  สมพงษ์ บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 1 ปี 2560 จ านวน 156,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิมสายหลังไร่แม่ฟ้าหลวง-เชื่อมคลองชลประทานบ้านหนองด่าน(หัวฝาย) 
หมู่ที่ 1 ปี  2560 จ านวน 240,000 บาท 

3/ยุทธศำสตร์จังหวัด... 
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    ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4 
     - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4 
     ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ 

3.4 แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพชีวิตเด็ก  เยำวชน    
สตรี  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ด้อยโอกำส 

 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน      
ปี  2560  จ านวน  10,000  บาท 

 2. โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ปี 2560 จ านวน 15,000 บาท 

ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 5 
     - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 5 
     ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำแหล่งน้ ำ ทำงน้ ำ เพื่ออุปโภคและบริโภค
และกำรเกษตร 

 1. โครงการคลองสวยน้ าใสไทยมีความสุขร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม  
ปี 2560 จ านวน 350,000  บาท 

ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 6 
     - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 6 
     ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่นและพัฒนำ
บุคลำกร 

 1. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ        
ปี  2560  จ านวน  787,000  บาท 

 2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างความผูกผันในองค์กร  ปี 2560 
จ านวน 10,000 บาท 

ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 6 
     - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 6 
     ยุทธศำสตร์ที่ 7  ส่งเสริมกำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐ 

7.1 แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ป้องกันปัญหำยำเสพติด  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 1. โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา ปี 2560 จ านวน 20,000 บาท 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 1 

     - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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     ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ 
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำก่อสร้ำง/ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม ถนน 
สะพำน และทำงระบำยน้ ำ 
 1. เดิม 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายนุช  ศรีจักร ถึง บ้าน
นายอานัต  ราชคม (หัวฝาย) หมู่ที่ 1  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง  
4  เมตร หนา 0 .15 เมตร ระยะทาง 80 เมตร ปี  2561 จ านวน    
176,000 บาท , ปี 2562 จ านวน 176,000 บาท 

  เปลี่ยนแปลง 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายนุช  ศรีจักร ถึง บ้าน
นายอานัต  ราชคม (หัวฝาย) หมู่ที่ 1  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง  
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 140 เมตร ปี  2560 จ านวน  
300,000 บาท 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  - กล่าว ในการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณและยังพอมีเงินเหลือจ่าย  แล้วทาง 
นำยก อบต.     กรม ฯ ได้แจ้งให้ด าเนินงานให้ต่อเนื่องกัน  จึงได้แจ้งให้ผู้น าได้ปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

เพ่ือรองรับโครงการตามจ านวนที่มีอยู่  ซึ่งมีการปรับแผนตามความเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ 
งบประมาณตกไป  ส่วนรถยนต์(บรรทุก) จะมีการจัดซื้อหรือไม่ต้องดูความเหมาะสม
ของงบประมาณที่เหลืออีกที  ส่วนอ่ืน ๆ  ก็เป็นการจัดท าโครงการเพ่ือรองรับเอาไว้  
ในการปรับแผนในบางครั้งก็ไม่อยากจะปรับแผนเป็นการท าแผนที่ไม่เหมาะสมต้อง
ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจของสังคม 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - กล่ำว ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีหรือจัดท าแผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม) 
ประธำนสภำ อบต.   (เปลี่ยนแปลง) ก่อนน าเข้าสู้การพิจารณาของสภาฯ อบต.รอบเวียง  ก่อนจะมีการให้  
     ความเห็นชอบกจ็ะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเสียก่อนการลงมติ 

- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถามหรือมีข้อสงสัย  ประธานการประชุมจึงขอมติให้ 
ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 โดยการยกมือ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

4.2 เรื่องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้นำยก อบต.ท ำสัญญำ (MOU) ร่วมกับ
เทศบำลต ำบลห้วยสัก  กรณีกำรให้เงินสนับสนุนเทศบำลต ำบลห้วยสัก  กรณี 
อบต.รอบเวียง น ำขยะมำก ำจัด/ทิ้ง ในพื้นที่เทศบำลต ำบลห้วยสัก 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - กล่าว ในการพิจารราการท า MOU เรื่องขยะซึ่งมีปัญหามานาน  ตามที่นายก อบต. 
ประธำนสภำ อบต.   ได้เล็งเห็นความจ าเป็นของการก าจัดขยะในพ้ืนที่  ก่อนจะมีการให้ความเห็นชอบก็  
     ขอให้นายก อบต. ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   - เรียน ประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน กระผมขอเสนอ MOU การก าจัด
นำยก อบต.    ขยะในพ้ืนที่โดยการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาลต าบลห้วยสัก  ความว่า 
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บันทึกข้อตกลง 
เรื่อง กำรให้เงินสนับสนุนเทศบำลต ำบลห้วยสัก 

กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง น ำขยะเข้ำมำก ำจัด/ทิ้ง ในพื้นที่เทศบำลต ำบลห้วยสัก 
************* 

   บันทึกฉบับนี้  ท าขึ้น  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยสัก  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   
เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ.  2559  ระหว่าง  “เทศบาลต าบลห้วยสัก” โดย  นำยนิพนธ์ สำรถ้อย  
ต าแหน่ง  นำยกเทศมนตรีต ำบลห้วยสัก  กับ  “องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง” โดย  นำยไพศำล  พุทธิมำ  
ต าแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เทศบาลต าบลห้วยสัก  อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ใช้พื้นที่ของเทศบาลต าบล
ห้วยสัก  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลห้วยสัก  เป็นสถานที่ด าเนินการก าจัด/ทิ้งขยะ  โดยการด าเนินการของเทศบาล
ต าบลห้วยสัก  หรือการด าเนินงานของศูนย์ก าจัดขยะแบบผสมผสานและโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยสัก  
เป็นเวลา  20  ปี  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2580  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ข้อ 1.1 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2580 องค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง จะให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่เทศบาลต าบลห้วยสัก เป็นเงิน 550บำท/ตัน (ห้ำร้อยห้ำสิบบำท
ถ้วน) ต่อตัน  จ ำนวนขยะ  3.00  ตันต่อวัน  หรือจ ำนวนขยะตำมควำมเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ 
   ข้อ 1.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2572 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2575 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2578 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียง  และเทศบาลต าบลห้วยสัก  จะให้มีการพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการอนุญาต  และจ านวนเงินงบประมาณ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  สนับสนุนให้เทศบาลต าบลห้วยสัก  โดยให้ค านึงถึงปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  แต่หากยังไม่พิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและจ านวนเงินงบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  สนับสนุนให้เทศบาลต าบลห้วยสักดังกล่าว  ให้ใช้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ก าจัด/ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลห้วยสัก  ในบันทึกฉบับนี้ต่อไป 

  ข้อ 2 เทศบาลต าบลห้วยสัก  จะน าเงินที่ได้รับการสนับสนุน  ไปด าเนินการก าจัด/ทิ้งขยะ  ด าเนิน
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชน  หรือโครงการที่ เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการอ่ืน ๆ  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้วยสัก  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงจะด าเนินการ
จ่ายเงินสนับสนุนเทศบาลต าบลห้วยสัก  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

  ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  และเทศบาลต าบลห้วยสัก  จะร่วมมือกันสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการใช้พ้ืนที่ในการด าเนินการก าจัด/ทิ้งขยะ  หากมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องอื่นใด
เกิดขึ้น  ให้เทศบาลต าบลห้วยสักและองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ร่วมพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมต่อไป 

  ข้อ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  พร้อมแจ้งรายชื่อพนักงานขับรถตามหมายเลขประจ ารถ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อีกทั้งจะไม่บรรทุกขยะออกนอกเหนือตัวถังท่ีบรรจุขยะของรถขยะ 
  เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งบันทึกฉบับนี้  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตามข้อความทั้งหมด  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ  และถือบันทึกข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

    จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภา ฯ ได้พิจารณาต่อไป 

6/นำยประครอง...   
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นำยประครอง  พูลเจริญ  - กล่าว ในการด าเนินการเรื่องการก าจัดขยะที่ผ่านมา  ทาง อบต.รอบเวียงเอง  ก็เคย
ประธำนสภำ อบต.    หาวิธีการจัดการหลายวิธี  แต่อย่างที่รู้ อบต.รอบเวียง มีพ้ืนที่จ ากัด  มีท าเลในการ  
     ก าจัดขยะค่อนข้างยาก  หากมีการด าเนินการร่วมกับ อปท. อื่น  ที่มีพ้ืนที่เหมาะสมก็ 

น่าจะเป็นการดี  ก่อนจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  
ได้สอบถามเสียก่อน 

นำยดุษฎี  วงสถำวร  - สอบถามในพ้ืนที่ อบต.รอบเวียง มีการศึกษาจ านวนขยะในพื้นที่ว่ามีจ านวนมาก    
ส.อบต. หมู่ที่ 4    แค่ไหน จ านวนขยะวันละ 3.00  ตัน  จะมีถึงหรือไม่ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   -ในการค านวณปริมาณขยะได้มีการประมาณการคร่าวๆ ประมาณวันละ 3.00  ตัน 
นำยก อบต.    หากปริมาณไม่ถึงก็ไม่เป็นไร  ในสัญญานี้ไม่มีการผูกมัดจ านวนปริมาณขยะแต่อย่างไร 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - กล่าว ในเรื่องการก าจัดขยะ  หากท าได้เป็นเรื่องที่ดีมากเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ประธำนสภำ อบต.   ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  สอบถามมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามอีก  
     หรือไม่ 

- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถาม  ประธานสภา ฯ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ 
บันทึกข้อตกลง  เรื่องการให้เงินสนับสนุนเทศบาลต าบลห้วยสัก  กรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง  น าขยะเข้ามาก าจัด/ทิ้ง  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยสัก  โดยการ
ยกมือ 
- ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 

4.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
นำยประครอง  พูลเจริญ   - แจ้งให้นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้แจ้งรายงานผลการด าเนินงาน  
ประธำนสภำ อบต.    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แก่สภาอบต.  เพ่ือทราบ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    - กล่าว ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
นำยก อบต.    จนถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า  ให้นายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และมาตรา  58/5  วรรคท้าย   
ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

  สถำนกำรคลัง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศง 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลรอบเวียง มีสถานการคลัง  ดังนี้ 
   1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  50,011,374.32  บาท 
   2. เงินสะสม    30,774,801.48  บาท 
   3. ทุนส ารองเงินสะสม   15,344,424.75  บาท 

  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  ก. รำยรับ 
  รำยรับจริงท้ังสิ้น   24,451,695.67  บำท 

7/1.1 หมวดภำษีอำกร... 
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  1.1 หมวดภาษีอากร      713,654.50 บาท 
  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  109,409.60 บาท 
  1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         1,371,580.20 บาท 
  1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   50,352.00  บาท 
  1.5 หมวดภาษีจัดสรร                 14,985,439.17 บาท 
   1.6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          3,532,289.00 บาท 
  1.7 หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ     4,988,980.20 บาท 

  ข.ด้ำนรำยจ่ำย 
  รำยจ่ำยจริงท้ังสิ้น  21,479,644.73  บำท 
  1.1 งบกลาง           4,461,866.00 บาท 
   1.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)         1,620,720.00 บาท 
  1.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         5,337,813.00 บาท 
  1.4 ค่าตอบแทน           1,021,745.00 บาท 
  1.5 ค่าใช้สอย            2,291,191.70 บาท 
  1.6 ค่าวัสดุ             893,422.36  บาท 
  1.7 ค่าสาธารณูปโภค             311,427.67  บาท 
  1.8 ค่าครุภัณฑ์              376,000.00  บาท 
  1.9 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง          4,520,957.00 บาท 
  1.10 รายจ่ายอื่น               11,000.00  บาท 
  1.11 เงินอุดหนุน             630,500.00  บาท 

  ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  โดยแยกเป็น 
  -ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรขจัดควำมยำกจน 
   จ านวน  3  โครงการ  งบก าเนินการรวม  28,950 บาท 
  -ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริกำร

สำธำรณะ 
   จ านวน  6  โครงการ  งบก าเนินการรวม  1,621,930 บาท 
   -ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ 
   จ านวน  49  โครงการ  งบก าเนินการรวม  1,302,580.57 บาท 
   -ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ  พำณิชย์และ

กำรเกษตร 
   จ านวน  6  โครงการ  งบก าเนินการรวม  49,839 บาท 
   -ยุทธศำสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
   จ านวน  3  โครงการ  งบก าเนินการรวม  23,860 บาท 
   -ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
   จ านวน  13  โครงการ  งบก าเนินการรวม  9,944,857.11 บาท 
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   -ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรส่งเสริมและรักษำควำมม่ันคงของรัฐ 
   จ านวน  7  โครงการ  งบก าเนินการรวม  66,364 บาท 

  โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  จ านวน  1 โครงการ งบด าเนินการรวม 337,560 บาท 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  - กล่าว การรายงานผลการปฏิบัติงานก็เป็นการน าเสนอผลงานที่ได้ท าตามแผน 
นำยก อบต.   ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แล้วยังได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาสังคมในการท า

โครงการของผู้พิการในการขอโครงการ  การประสานงานในปัจจุบันมีการขอแล้ว    
แต่ได้ท าโครงการไม่มากเหมือนเดิม  ค่อนข้างยาก  แต่ในการท าโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สภา ฯ อบต. ก็ได้ผ่าน
งบประมาณรายจ่าย  พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีการปฏิบัติงานได้ดี  ประชาชนก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีต่อ ๆ ไป ก็คงจะด าเนินการ
ให้รัดกุมเป็นไปด้วยดี  จากจุดเริ่มต้นจนถึงความส าเร็จต่อไป 

นำยประครอง  พูลเจริญ   - ตามท่ีนายก อบต. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้ว  
ประธำนสภำ อบต.    หากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามก็สามารถท าได้ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร  - สอบถามร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  - กล่าว น่าจะมีการปฏิบัติงานเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  ตามภาพรวมข้อบัญญัติ 
นำยก อบต.   งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559  ตามเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์

มากที่สุด  หากไม่รวมงบประมาณจากภายนอกข้อบัญญัติก็ตาม  คิดคร่าว ๆ น่าจะ
ประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต ์ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  - สอบถามสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนออีกหรือไม่ในข้อ 4.3    
ประธำนสภำ อบต.    การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  จะไม่มีการลงมติใด ๆ  เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
    - กล่าวเสริมในการท าโครงการ อบต. เคลื่อนที่  อยากจะให้มีการจัดท าโครงการอย่าง  

ต่อเนื่อง  เป็นโครงการที่ดี  มีประโยชน์ต่อประชาชน  เช่น  การตัดผมฟรี  , การซ่อม
เครื่องยนต์ , มอเตอร์ไซร์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , การช าระภาษี  ฯลฯ เป็นโครงการที่ดี 
มาก ๆ  ควรมีต่อเนื่อง 

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี    
ประธำนสภำ อบต.   ข้อราชการหรือข้อเสนอแนะก็สามารถแจ้งได้ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ   แจ้งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี  ตอนนี้ได้มีการพิจารณาแล้วมีระเบียบค่อย   
นำยก อบต.    ข้างมาก  หากมีการจัดกิจกรรมก็จะไม่บรรลุจุดประสงค์  ก็ขอแจ้งเป็นการจัดงาน  

ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายางมนแทน 
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นำยดุษฎี  วงสถำวร สอบถามโครงการก าจัดผักตบชวาเป็นอย่างไรบ้าง   
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  - มีการก าจัดผักตบชวาเป็นที่เรียบร้อย  ขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ  
นำยก อบต.    - แจ้งแจกเบี้ยยังชีพวันที่  10  มกราคม  2559  

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
ประธำนสภำ อบต.   หรือสอบถามประธานสภา ฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 

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         ประครอง  พูลเจริญ 
   ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


