รายชื่อผูเขาประชุม

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสระบัว องคการบริหารสวนตําบลบุง
........................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายถวัลย ชิงจันทร
นายพิรุณ คะนึงรัมย
นางบังออน พลสีทา
นายธนโชติ จันทะพันธ
นายวิเชียร โภคทรัพย
นายอรุณ คนรู
นางบุญสง บุญพา
นายกุศล กุนารี
นายประศาสตร อภัยพันธ
นายสมชาย ใจแนน
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕
ปลัด อบต./เลขานุการสภา

ลายมือชื่อ
ถวัลย ชิงจันทร
พิรุณ คะนึงรัมย
บังออน พลสีทา
ธนโชติ จันทะพันธ
วิเชียร โภคทรัพย
อรุณ คนรู
บุญสง บุญพา
กุศล กุนารี
ประศาสตร อภัยพันธ
สมชาย ใจแนน
วัลยลัดดา ชัยปญญา

หมาย
เหตุ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
ที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
-

ระเบียบวาระที่ ๑

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
บุงสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๔ กุมภา ๒๕๖๒)
ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-๒๔.๑
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
- เรื่องอื่น ๆ
…………………………………………………….

เลขานุการสภา อบต. บัดนี้สมาชิกสภาอบต. เขาประชุม ครบองคประชุม จึงขออนุญาตเชิญนาย
ถวัลย ชิงจันทร ประธานสภาอบต. บุง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ประธานสภาฯ

สวัสดีทานสมาชิกสภาทุกทานนะครับ วันนี้วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเปนการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภา
อบต. บุง มาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบุง สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องขอความอนุเคราะหในการแนะแนวการศึกษา
- ดวยพระอธิการธีระพงษ ปภสสโร แจงวาคณะสังคมศาสตร สาขาวิชา
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี ได
กําหนดออกแนะแนวการศึกษาเพื่อรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร จะมาใหคําแนะนําใน
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาแกผูสนใจและประชาชนในระแวกใกลเคียงจึง
ขอเชิญทานสมาชิกอบต.และพนักงานทุกทานเขารวมรับฟงคําแนะนํา
การศึกษาฯที่วัดถ้ําพระสีหวนาราม บานเหลาเจริญ หมูที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐น.
เปนตนไป
๑.๒ เรื่องการศึกษาดูงานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนระบบปดที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
- ดวยจังหวัดอํานาจเจริญไดกําหนดศึกษาดูงานตามโครงการบริหารและจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนระบบปดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๒ ณ บริษัท อัลไลแอนซคลีน เพาเวอร จํากัด เลขที่ ๓๗๐ หมู ๗ ถนน
มิตรภาพ ตําบลโนนทอน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อใหการ
ดําเนินการศึกษาดูงานตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ระบบปดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของจังหวัดอํานาจเจริญเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายบุคลากรในสังกัดเขา
รวมศึกษาดูงานแหงละ ๔ คน ประกอบไปดวย นายกอบต. ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. และ ผอ.กองสาธารณสุข
รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม
เมื่อไมมีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ไมมี))

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่๔)

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลชี้แจงหลักการและเหตุผลตอที่ประชุมครับ
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวน ตําบลบุง
ไดแถลงคําชี้แจงญัตติพิจารณารางแผนพัฒนาสี่ป(ป (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๓ดังนี้
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑–
๒๕๖๔) พรอมประกาศใชแลวตั้งแตวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ แลวนั้น เมื่อองคการบริหารสวน
ตําบลบุงไดดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาตําบลสี่ป( ๒๕๖๑– ๒๕๖๔ ) มาระยะหนึ่ง
แลว ปรากฏวา มีโครงการที่มีความสําคัญและมีประโยชนสําหรับประชาชน ไมปรากฏอยู
ในแผนพัฒนาตําบลสี่ป (๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ทําใหไมสามารถที่จะตั้งงบประมาณดําเนินการ
ได จึงตองมีการแกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาตําบลสี่ป (๒๕๖๑– ๖๔ ขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เสนอรางแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑– ๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่
๔) ตอสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนอนุมัติและประกาศใชตอไป สําหรับ
รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยูในรางแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑– ๒๕๖๔)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่๔)
ซึ่งคณะผูบริหารไดแจกจายใหสมาชิกทุกทานแลว ขอขอบคุณ

-๔ประธานสภาฯ ตามที่นายกฯ ชี้แจงนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัย
จะซักถามประการใด หรือจะอภิปรายหรือไม ถามีก็เชิญครับ
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ ถาไมมีถือวาใหปรับปรุงรางแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑– ๒๕๖๔)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ )
และขอมติที่ประชุมดวย ทานใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม
-เห็นชอบ
จํานวน 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

- เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมมีทานใดจะเสนอเรื่องไดหรือไม เมื่อไมมีผมขอปดประชุม
กลาวขอบคุณและปดการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) วัลยลัดดา ชัยปญญา ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยลัดดา ชัยปญญา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
(ลงชื่อ) ธนโชติ จันทะพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธนโชติ จันทะพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๑
(ลงชื่อ) บุญสง บุญพา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญสง บุญพา)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๓
(ลงชื่อ) นายประศาสตร อภัยพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายประศาสตร อภัยพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๕
(ลงชื่อ) ถวัลย ชิงจันทร ผู รับรองรายงานการประชุม
(นายถวัลย ชิงจันทร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

รายชื่อผูเขาประชุม

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสระบัว องคการบริหารสวนตําบลบุง
........................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายถวัลย ชิงจันทร
นายพิรุณ คะนึงรัมย
นางบังออน พลสีทา
นายธนโชติ จันทะพันธ
นายวิเชียร โภคทรัพย
นายอรุณ คนรู
นางบุญสง บุญพา
นายกุศล กุนารี
นายประศาสตร อภัยพันธ
นายสมชาย ใจแนน
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕
สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕
ปลัด อบต./เลขานุการสภา

ลายมือชื่อ
ถวัลย ชิงจันทรพิรุณ คะนึงรัมย
บังออน พลสีทา
ธนโชติ จันทะพันธ
วิเชียร โภคทรัพย
อรุณ คนรู
บุญสง บุญพา
กุศล กุนารี
ประศาสตร อภัยพันธ
สมชาย ใจแนน
วัลยลัดดา ชัยปญญา

หมาย
เหตุ

รายชื่อผูขาดประชุม ไมมี
รายชื่อผูเขารวมประชุม
ที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
-

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว(ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑
๔.๒
ระเบียบวาระที่ ๕

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบการรวมกลุม Clusters และการนําขยะไปทิ้งที่
เทศบาลตําบลสิริเสนางค
เรื่องขออนุญาตให องคการบริหารสวนจังหวัดเขาดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานบุงหมู ๓ และหมู ๕ บานเหลาเจริญ
- เรื่องอื่น ๆ
…………………………………………………….

เลขานุการสภา อบต. บัดนี้สมาชิกสภาอบต. เขาประชุม ครบองคประชุม ขออนุญาต เชิญนายถวัลย
ชิงจันทร ประธานสภาอบต. บุง จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อกลาวเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ประธานสภาฯ

สวัสดีทานสมาชิกสภาทุกทานนะครับ วันนี้วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเปนการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภา
อบต. บุง มาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบุง สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม
เมื่อไมมีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ(ไมมี)

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

๔.๑

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบการรวมกลุม Clusters และการ
นําขยะไปทิ้งที่เทศบาลตําบลสิริเสนางค

ขอเชิญนางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติ
หนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบุง ชี้แจง

-๓นางวัลยลัดดา ชัยปญญา

- ชี้แจง เรื่องการรวมกลุมพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะมูล
ฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๒
กลุม clusters ประกอบดวย
กลุมที่ ๑ เจาภาพกลุม คือเทศบาลตําบลไกคํา สมาชิกในกลุมรวม ๔๙
แหง ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอตางๆ รวม ๕
อําเภอ ไดแก
- อําเภอเมืองอํานาจเจริญ ๒๑ แหง
- อําเภอเสนางคนิคม ๗ แหง
- อําเภอหัวตะพาน ๘ แหง
- อําเภอลืออํานาจ ๘ แหง
- อําเภอพนา ๕ แหง
กลุมที่ ๒ เจาภาพกลุม คือเทศบาลตําบลปทุมราชวงศา สมาชิกในกลุม
รวม ๑๔ แหง ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ตางๆ รวม ๒ อําเภอ ไดแก
- อําเภอปทุมราชวงศา ๘ แหง
- อําเภอชานุมาน ๖ แหง
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอํานาจเจริญ ในการ
ประชุมฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ พิจารณาแลว
เห็นวา เพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอํานาจเจริญ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดมีมติเห็นชอบแนวทางในการมอบหมาย
ใหเอกชนเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในจังหวัด
อํานาจเจริญ ดังนี้
๑.กําหนดสถานที่ในการดําเนินการตามโครงการบริหารและจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนระบบปดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยจัดตั้งโรงงานในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนระบบปดฯในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสิริเสนางค
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ และใชบอขยะของเทศบาลตําบล
ไกคําอําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เปนจุดพักขยะในพื้นที่
ใกลเคียง เพื่อใหเอกชนผูดําเนินการกําจัดขยะนําขยะที่จุดพักดังกลาวที่มี
ทั้งขยะเกาที่มีในปจจุบันและขยะใหมในชวงเวลาดําเนินการกอสราง
โรงงาน และขยะใหมที่เกิดขึน้ หลังจากโรงงานสรางแลวเสร็จและพรอมใช
งาน ไปบริหารจัดการขยะฯณที่ตั้งโรงงาน
๒. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะ ในอัตราตันละ ๕๕๐ บาท
โดยมีการปรับคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะทุก ๓ ป ในอัตราไมเกิน

-๔๑๐% ทั้งนี้โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอํานาจเจริญ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ สําหรับกรณีเทศบาลตําบลไกคํา ซึ่งเปนจุดรวมขยะเดิมและจุด
พักขยะใหม จะไดดับผลตอบแทนรอยละ ๗ จากอัตราคาธรรมเนียมในการ
กําจัดขยะ (เชน กรณีอัตราคาธรราเนียมฯตันละ ๕๕๐ บาทจะไดรับ
ผลตอบแทน ๗% ของอัตรา ๕๕๐ บาท คิดเปนจํานวน ๓๘ บาท) และ
โรงงานจะเชาเครื่องจักรและอุปกรณในการขนขยะจากบอขยะดงสีบูจาก
เทศบาลตําบลไกคํา ตามอัตราคาเชาที่ราชการกําหนด
๓. กําหนดระยะเวลาของสัญญาในการดําเนินการของโรงงานกําจัดขยะฯ
จํานวน ๒๕ ป
๔. กําหนดใหมีการประชุมผูบริหารทองถิ่นเพื่อรวมกลุมพื้นที่(clusters)ใน
การจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุม clusters เปน ๑ clusters โดยมี
เทศบาลตําบลสิริเสนางคเปนเจาภาพหลัก ทั้งนี้ในหวงระยะระหวางการ
ดําเนินการกอสรางโรงงานกําจัดขยะฯจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จและ
พรอมใชงาน มอบหมายใหเทศบาลตําบลไกคํา เปนเจาภาพหลักในการ
บริหารจัดการขยะของกลุม clusters
๕. กําหนดใหผูชนะการประมูลในการจัดตั้งโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนระบบปดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการ
กอสรางโรงงานจนแลวเสร็จและพรอมดําเนินการกําจัดขยะ ภายใน
ระยะเวลา ๓ ป นับแตวันที่คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัดอํานาจเจริญไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งโรงงานกําจัดขยะฯ
หากพนกําหนดระยะเวลา ๓ ปดังกลาว กําหนดใหผูชนะการประมูลในการ
จัดตั้งโรงงานกําจัดขยะฯชดเชยคาเสียหายซึ่งเปนคาเชาเครื่องจักรในการ
คัดแยกขยะที่บอขยะดงสีบู ใหกับเทศบาลตําบลไกคํา เปนอัตรารายเดือน
ตามจํานวนเดือนทีพนกําหนดระยะเวลา ๓ ปดังกลาว(ในเบื้องตน อัตรา
คาเชาเครื่องจักรในการคัดแยกขยะที่บอขยะดงสีบู คิดเปนอัตราเดือนละ
๓๐๐,๐๐๐.-บาท)
การรวมกลุม clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอํานาจเจริญ ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดมีมติใหความเปนชอบรวมกลุมพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะ
มูลฝอย จากเดิม ๒ กลุม clusters เปน ๑ clusters โดยมีเทศบาลตําบล
สิริเสนางคเปนเจาภาพหลัก ทั้งนี้ในหวงระยะระหวางการดําเนินการ
กอสรางโรงงานกําจัดขยะฯจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จและพรอมใช
งาน มอบหมายใหเทศบาลตําบลไกคํา เปนเจาภาพหลักในการบริหาร

-๕จัดการขยะของกลุม clusters และไดพิจารณารวมลงนามในบันทึกขัอตก
ลงความรวมมือ(MOU)ในคราวประชุมผูบริหารทองถิ่นฯครั้งที่๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๒ (๒) การทําความตกลงรวมมือกันในการ
จัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตสองแหงขึ้น
ไป ซึ่งอาจเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจ
ขามเขตจังหวัดไดหากพื้นที่ติดตอกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นไดรับ
ประโยชนจากการจัดทําบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
...(๒) เปนภารกิจหรือโครงการที่เกินกวาศักยภาพหรือไมคุมคาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง หรือเปนภารกิจหรือโครงการที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกันเพื่อเกิดประโยชนแกประชาชน
ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประชุมปรึกษาหารือรวมกันโดยจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ
และนําเสนอสภาทองถิ่นของแตละแหงพิจารณาใหความเห็นชอบโดย
ปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทั้งนี้ ใหรายงาน
และจัดสงสําเนาบันทึกขอตกลงใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทราบดวย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานสภาฯ

ตามที่นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลได ชี้แจงการขอความ
เห็นชอบ การรวมกลุม clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอํานาจเจริญ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีมติใหความเปนชอบรวมกลุมพื้นที่(clusters)ใน
การจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุม clusters เปน ๑ clusters โดยมี
เทศบาลตําบลสิริเสนางคเปนเจาภาพหลัก ทั้งนี้ในหวงระยะระหวางการ
ดําเนินการกอสรางโรงงานกําจัดขยะฯจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จและ
พรอมใชงาน มอบหมายใหเทศบาลตําบลไกคํา เปนเจาภาพหลักในการ
บริหารจัดการขยะของกลุม clusters มีสมาชิกทานใดจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม

-๖นายพิรุณ คะนึงรัมย

รองประธานสภาฯเสนอวาการบริหารจัดการขยะดังกลาวเปนเรื่องที่ดี
เพราะตําบลบุงของเรามีปญหาการจัดการขยะมาโดยตลอด และมีการ
ลักลอบนําขยะมาทิ้งที่สาธารณะอยูเปนประจํา
นายธนโชติ จันทะพันธ ส.อบต.หมูที่ ๑ เสนอวาเปนเรื่องที่ดี แตเปนหวงประชาชนในเขตพื้นที่ใกล
โรงงานกําจัดขยะขอใหทางพื้นที่เทศบาลสิริเสนางคบริหารจัดการเรื่อง
ความเดือดรอนของประชาชนที่อยูในเขตใกลโรงงานกําจัดขยะที่ไดรับ
ผลกระทบ
ประธานสภา
มีผูเสนอทานใดอีกหรือไม เมื่อไมมีจึงขอมติเห็นชอบการรวมกลุม
clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดอํานาจเจริญ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมี
มติใหความเปนชอบรวมกลุมพื้นที่(clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอย
จากเดิม ๒ กลุม clusters เปน ๑ clusters โดยมีเทศบาลตําบลสิริ
เสนางคเปนเจาภาพหลัก ทั้งนี้ในหวงระยะระหวางการดําเนินการกอสราง
โรงงานกําจัดขยะฯจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จและพรอมใชงาน
มอบหมายใหเทศบาลตําบลไกคํา เปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการ
ขยะของกลุม clusters
มติที่ประชุม

๔.๒
ประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบการรวมกลุม clusters ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอํานาจเจริญ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีมติใหความเปนชอบรวมกลุมพื้นที่
(clusters)ในการจัดการขยะมูลฝอย จากเดิม ๒ กลุม clusters เปน
๑ clusters โดยมีเทศบาลตําบลสิริเสนางคเปนเจาภาพหลัก ทั้งนี้ใน
หวงระยะระหวางการดําเนินการกอสรางโรงงานกําจัดขยะฯจนกวาการ
กอสรางจะแลวเสร็จและพรอมใชงาน มอบหมายใหเทศบาลตําบลไก
คํา เปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการขยะของกลุม clusters
อยางเปนเอกฉันท
เรื่องขออนุญาตให องคการบริหารสวนจังหวัดเขาดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานบุงหมู ๓ และหมู ๕ บานเหลาเจริญ
มอบใหนางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดอบต.ปฎิบัติหนาที่นายกอบต.
ชี้แจงรายละเอียด

นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ชี้แจง ไดรับหนังสือแจงขอความอนุเคราะหโครงการกอสรางถนนภายใน
หมูบานจากผูใหญบานหมูที่ ๓ บานบุงรายละเอียด ถนนกวาง ๔ เมตร
ยาว ๑๓๐๐ เมตร และหมูที่ ๕ บานเหลาเจริญรายละเอียด ถนนกวาง ๔
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เนื่องจากทางองคการบริหารสวนตําบลบุงมี
งบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินการ จึงไดขอรับการสนับสนุนจาก

-๗องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ จึงขอขอความเห็นชอบ
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงวาจะเห็นชอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ เขาดําเนินการหรือไม
ระเบียบที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการ
นอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได
ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวน
ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทํา
และเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม หากไมมี กระผมขอใหที่
ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด
อํานาจเจริญเขาดําเนินการตามโครงการดังกลาวหรือไม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีทานใดจะเสนอเรื่องไดหรือไม เมื่อไมมีผมขอปดประชุม

ประธานสภาฯ

กลาวขอบคุณและปดการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) วัลยลัดดา ชัยปญญา ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยลัดดา ชัยปญญา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
(ลงชื่อ) ธนโชติ จันทะพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายธนโชติ จันทะพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๑

-๘-

(ลงชื่อ) บุญสง บุญพา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญสง บุญพา)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๓
(ลงชื่อ) นายประศาสตร อภัยพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายประศาสตร อภัยพันธ)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงหมูที่ ๕
(ลงชื่อ) ถวัลย ชิงจันทร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายถวัลย ชิงจันทร
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

