รายชื่อผูเขาประชุม

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสระบัว องคการบริหารสวนตําบลบุง
........................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

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

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
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
๑ นายประพาฬสิทธิ์ ศรพิมพ นักวิเคราะหฯ
๒
๓
-

ลายมือชื่อ

ประพาฬสิทธิ์ ศรพิมพ

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
บุงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-๒๔.๑

เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๔.๒

เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕

- เรื่องอื่น ๆ
…………………………………………………….

เลขานุการสภา อบต. บัดนี้สมาชิกสภาอบต. เขาประชุม ครบองคประชุม จึงขออนุญาตเชิญนาย
ถวัลย ชิงจันทร ประธานสภาอบต. บุง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ประธานสภาฯ สวัสดีทานสมาชิกสภาทุกทานนะครับ วันนี้วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเปนการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อสมาชิกสภา
อบต. บุง มาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบุง สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องขอความอนุเคราะหในการแนะแนวการศึกษาเผยแพร”แนวทางการ
ขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืน
- ดวยอําเภอเมืองอํานาจเจริญ แจงวาสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแนวทางขับเคลื่อนการจัดการ
พื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืนเพื่อใชเปนกรอบการดําเนินการดานการจัดพื้นที่สีเขียว
มีวิสัยทัศน คือ เมืองและชุมชนนาอยูมีภูมิคุมกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเปนองคประกอบสําคัญ มีเปาหมายในระยะ ๒๐ ป จึง
ขอใหอปท.สามารถดําเนินการไดตามแนวทางและมาตรการที่กําหนด
๑.๒ เรื่องการดูแลความสงบเรียบรอยหวงวันสําคัญของชาติ วันประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียน วันหยุดราชการตอเนื่อง และวันเทศกาลสําคัญในเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม ๒๕๖๒
- ดวยจังหวัดอํานาจเจริญไดรับแจงวาในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๒ วัน
สําคัญของชาติ วันประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน วันหยุดราชการตอเนื่อง ประชาชน
เดินทางกลับภูมิลําเนา นักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ รวมตัว ณ แหลง
ทองเที่ยวตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมดูแลความสงบเรียบรอย จึงขอใหอปท.เพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยและปองกันอัคคีภัย รวมถึงการจัดเวรยามรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ตางๆอยางรอบคอบและรัดกุม
รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลววามีขอใดแกไขหรือไม
เมื่อไมมีจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโดยเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ไมมี))

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลชี้แจงหลักการและเหตุผลตอที่ประชุมครับ
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวน ตําบลบุง
ไดแถลงคําชี้แจงญัตติพิจารณารางแผนพัฒนาหาป (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)ฉบับปรับปรุง
ดังนี้
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใชบังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กําหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ประกาศใช
แลวหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับใหแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวมีผล
ใชบังคับไดตอไป จนกวากระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเปนอยางอื่น รายละเอียด
ตามอางถึง นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดใหเมือ่
แผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลวการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการดําเนินกิจการของจังหวัดและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ประกอบกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๔ขอ ๗ กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาหาป ดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน
ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําป
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งกําหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด
ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่มีชวงระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๒.๑ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอตรวจสอบองคประกอบของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดและระดับอําเภอตามลําดับใหเปน
ปจจุบัน
๒.๒ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในปจจุบันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใชเปน
แนวทางในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นไปพลางกอน เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดจัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด เพื่อดําเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแลวเสร็จ ใหแจงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ใหดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด
๓.

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหเทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ถือปฏิบัติตามขอ
๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

-๕๓.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใช
ขอมูล จากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ใหจัดทําประชาคมในระดับตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล
ตําบล ระดับชุมชนเมืองสําหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสําหรับเทศบาลนคร ระดับ
จังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด และสําหรับเมืองพัทยาใหใชรูปแบบของเทศบาล
นคร ทั้งนี้การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในโอกาสตอไปการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหใชรูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให
ดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓.๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น ตามเคาโครง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๓.๔ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใหจัดทํา
เฉพาะครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางนั้น และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๕ โครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจําหมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดรายจายอื่น หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ยกเวน ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรม
สาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๔. การนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในสวนที่เกี่ยวของ

-๖๕. การกํากับดูแล
๕.๑ ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นและการนําแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม การใชจายงบประมาณตามแผนความตองการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนใหแกหนวยงาน
อื่น โดยถือเปนสาระสําคัญที่ตองพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจายดังกลาวตองสอดคลองกับโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาทองถิ่นกอนใหความเห็นชอบ
๕.๒ การทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบดวย ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
(อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย) ใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณากํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม เปน
สําคัญ
๖. การแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ตอไปจนกวาจะมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แลวเสร็จ
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เสนอรางแผนพัฒนาหาป (๒๕๖๑– ๒๕๖๕) ตอสภาเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ กอนอนุมัติและประกาศใชตอไป สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยูใน
รางแผนพัฒนา๕ป (๒๕๖๑– ๒๕๖๕) ซึ่งนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดแจกจายพรอม
อธิบายรายละเอียดใหสมาชิกทุกทานแลว ขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ ตามทีป่ ลัด อบต. ชี้แจงนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัย
จะซักถามประการใด หรือจะอภิปรายหรือไม ถามีก็เชิญครับ
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ ถาไมมีถือวาใหปรับปรุงรางแผนพัฒนาหาป (๒๕๖๑– ๒๕๖๕)
และขอมติที่ประชุมดวย ทานใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

-๗มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จํานวน 9 เสียง
-ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
๔.๒ เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
ขอเชิญทานนายกฯชี้แจง
นางวัลยลัดดา ชัยปญญา - ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลบุงชี้แจงชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑เนื่องจากมีความจําเปนที่จะดําเนินการแตไมไดตั้งงบประมาณไวจึงขอ
อนุมัติจากสภาในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังนี้
๑. ขออนุมัติโอนแกไขเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๖๒
ขอโอนลด ในสวนสํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย รายจายคา
บํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.- งบประมาณกอนโอน ๑๘๘,๑๓๐.บาท โอนลดครั้งนี้จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
จํานวน ๘๘,๑๓๐.-บาท
ขอโอนเพิ่ม ในสวนโยธา งานไฟฟาถนน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะสําหรับ
นักทองเที่ยว
รายการ โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะสําหรับนักทองเที่ยว หมูที่ ๑ บาน
อางใหญ ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๓.๑๐ เมตร ตามแบบ สํานักงานโยธาธิการ
จังหวัดอํานาจเจริญกําหนด เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวจึงขอโอนเพิ่มจํานวน
๑๐๐,๐๐๐.-บาท
ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถิ่น
ประธานสภา ฯ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและขออนุมัติเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนระเบียกระทรวง
มหาดไทยที่กําหนด ตามที่นายกอบต. ไดเสนอตอที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบาง
ที่ประชุม
ไมมี
ประธานสภาฯ
ถาไมมีสมาชิกทานใดซักถามรายละเอียดจะขอมติที่ประชุมวาจะมีมติเห็นชอบ
ใหโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ หรือไม
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ 5

- เรื่องอื่น ๆ

-๘ประธานสภาฯ

ตอไปเปนระเบียบวาระอื่นๆมีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือไม

นายธนโชติ จันทะพันธ ส.อบต.หมูที่ ๑ แจงเรื่องประปาหมูที่๑ ไดนาโมปนไฟระบบประปาไหมทํา
ใหน้ําประปาไมไหล จึงขอแจงอบต.ชวยพิจารณา
นายกุศล กุนารี

ส.อบต. หมูที่ ๔ ขอเรียนปรึกษาวาหมูที่ ๔ บานโนนใจดี จัดงานรดน้ําดํา
หัว เลี้ยงพระ ทุกป อยากจะขอรับการสนุนสนุนงบประมาณจาก อบต.ได
หรือไม

นางวัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ชี้แจงวา เนื่องจากทางอบต.ไดจัด
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานตอยูแลวเปาหมายครอบคลุม
ผูสูงอายุทุกหมูบาน จึงไมสามารถอุดหนุนหมูที่ ๔ ไดเพราะโครงการจะ
ซ้ําซอนกัน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมมีทานใดจะเสนอเรื่องไดหรือไม เมื่อไมมีผมขอปดประชุม
ประธานสภาฯ
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 และขยะใหมที่เกิดขึ้นหลังจากโรงงานสรางแลวเสร็จและพรอมใช
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. กําหนดใหมีการประชุมผูบริหารทองถิ่นเพื่อรวมกลุมพื้นที(่ 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
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(ลงชื่อ) ถวัลย ชิงจันทร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายถวัลย ชิงจันทร
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบุง

