
ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี 2/2562 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
************** 

ผู้เข้าประชุม   
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชัยโรจน์ อโคตมี ประธานสภาฯ ชัยโรจน ์ 062-5955410 
2 นายเพียรชัย ค าเสนา รองประธานสภาฯ เพียรชัย  087-2358461 
3 นายนิพันธ์ ตระแก้วจิตร์ สมาชิกสภา นิพันธ์ 081-4714660 
4 นายพานิช อะโคตรมี สมาชิก พานิช 061-4494540 
5 นายสมศักดิ์  โต้ดสี สมาชิก สมศักดิ์ 087-6437551 
6 นายวิรัตน์ จ าปาทุม สมาชิก วิรัตน์ 080-1983574 
7 นายประวิทย์ โคตรรัตน์ สมาชิก ประวิทย์  
8 นายธงชัย  โคตรรัตน ์ สมาชิก ธงชัย 094-5402532 
9 นายสมัคร  พรมพุทธ สมาชิก สมัคร 065-3438257 

10 นายธนพล ผลจันทร์ สมาชิก ธนพล 065-3433610 
11 นายสุธี  พิลาดิษฐ์ สมาชิก สุธ ี 065-3433722 
12 นายอดุลย์ หัสสิม สมาชิก อดุลย์ 083-3417284 
13 นายชูเกียรติ  พรมดวงดี สมาชิก ชูเกียรติ 061-0516485 
14 นางเรียม  อังคณา สมาชิก เรียม 092-8327873 
15 นางจริน  ค ากอง สมาชิก จริน 087-2288624 
16 นายสุเทพ  วงค์ส าเนา สมาชิก สุเทพ 062-4403746 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชนะ  พรหมอารักษ์ ปลัดองค์การบริหารสว่น
ต าบลบุ่งคลา้ 

ชนะ 081-6700909 

2     
รวม  สมาชิกสภา อบต.   ทั้งหมด      16 คน 

     ผู้มาประชุม           จ านวน      16  คน 

     ผู้ไม่มาประชุม(ลา) จ านวน        .  คน  

     ผู้ขาดประชุม  จ านวน      ..     คน 

     ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       1   คน 

     เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายชนะ  พรหมอารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการห้องประชุมได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าผู้มา
ประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16  คน จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด 16 คน  ถือ



ว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม  1  คน  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า เข้าห้องประชุม      นายชัยโรจน์   อโคตมี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ขึ้นท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ ได้ตรวจดูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้เข้าประชุม
ครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม  และมอบเลขา นุการสภา
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องโครงการประเมินทุนและศักยภาพโดยการน าใช้เครื่องมือศึกษาวิจัยชาติ
พันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RACAP)  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะจัดประชุมเพ่ือประเมินทุนและศักยภาพโดยการน าใช้
เครื่องมือศึกษาวิจัยชาติพันธ์วรรณนาแบบเร่งด่วน ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบุ่งคล้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ประธานกลุ่ม
อาชีพ ประธานกลุ่มกิจกรรม ทั้งในระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโยการน าใช้เครื่องมือการศึกษาวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน 
(RACAP) ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 2.เพ่ือให้ชุมชนหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย และสามารถเก็บข้อมูลพื้นที่ของตนและน าใช้
ข้อมูลบูรณาการสู่กระบวนการจัดท าแผนงานโครงการของหมู่บ้าน 
 3.เพ่ือพัฒนาทักษะทีมวิจัยระดับต าบลให้มีความรู้ในการศึกษาวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน 
(RACAP) 
 4.เพ่ือบูรณาการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
              ดังนั้น เพ่ือให้ได้ตัวแทนกลุ่มต่างๆเข้าร่วมประชุมจึงขอให้ทางท่านสมาชิกสภาได้แจ้งรายชื่อประธา
นกลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทางผู้บริหารได้จัดท าหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมต่อไป  
มติที่ประชุม     รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา        แจ้งให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมสภาอบต.บุ่งคล้า  
มติที่ประชุม          รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1  เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชน 
เรื่องเดิม กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการเพ่ิมสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน(โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก) ตามหนังสือที่ มท.0211.9/ว1995 ลงวันที ่27 มีนาคม 2562 ก าหนดให้ทุกอปท.ด าเนินการ
ด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อเท็จจริง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ายังไม่ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว บัดนี้กองช่างได้ออก
แบบสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบแปลนที่น าเสนอต่อที่ประชุม งบประมาณ 350,000 
บาท 



ข้อกฎหมาย     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ

ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงิน
สะสมตามข้อ 57 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่าย
จากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข้อเสนอ   1. ขอความเห็นชอบบรรจุโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน(โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ตามหนังสือที่ มท.
0211.9/ว1995 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2562 

  2.เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขอเสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ข้อมูลเงินสะสม  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีเงินสะสม ดังนี้ 
1. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.อ. แล้ว 
19,219,922.00 บาท 
2. ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
944,000.00 บาท 
3. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3.=1.-2.) จ านวน 18,275,922.00 บาท 
4. ส ารองบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน) 4,629,060.00 บาท 
5. ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า(ประมาณ 3 เดือน) 1,807,500.00 บาท 
6. เงินสะสมคงเหลือ (6.=3.-4.-5.) 11,839362.00 บาท 
7. ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% (7.=6.X10%) 1,183,936.20 บาท 
8. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปจ่ายได้ (8.=6.-7.) 10,655,425.80 บาท 
9. สภาได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่  14 มิ.ย.62 จ านวน 6,098,000 บาท 



10.คงเหลือเงินสะสม จ านวน 4,557,425.80 บาท 
11.ขออนุมัติจ่ายขาดครั้งนี้จ านวน 350,000 บาท  
12.จะเหลือเงินสะสม จ านวน 4,207,425.80 บาท 

นายประวิทย์ โคตรรัตน์  เสนอให้ปรับปรุงถนนลูกรังลงหาดด้วยเพราะปัจจุบันทางลงหาดถูกกระแสนน้ ากัด
เซาะเกิดร่องลึกล าบากในการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรน 
เพราะการตามแบบแปลนที่เสนอมาหากยกระดับพื้นถนนทางลงข้างสวนหย่อมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ึนการเชื่อมต่อผิวจราจรถนนลูกรังในส่วนที่ต่อลงไปยังชายหาดก็จะต้องถูกยกระดับขึ้นด้วยซึ่งถนนสาย
ดังกล่าวเป็นเหมือนประตูบ้านประตูเมืองบุ่งคล้าเวลาประชาชนชาวลาวข้ามมาก็นจะใช้เส้นทางนี้และจะได้เห็น
สวนหย่อมที่สวยงาม จึงขอให้มีการปรับเพ่ิมค่าถมดินลูกรังด้วยประมาณไม่เกินสิบรถเป็นเงินประมาณหกพัน
บาท 

นายธงชัย โคตรรัตน์ เห็นด้วยกับท่านประวิทย์โดยเสนอให้มีการถมดินลูกรังทางลงหาดไปพร้อมด้วยเลย ซึ่ง
จะปรับปรุงประมาณราคาเพ่ิมค่าดินลูกรังประมาณหกพันบาท แต่หากสภาจะถมดินลูกรังทุกสายที่ลงหาดด้วย
ก็ยินดีมากเพราะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประชาชน 

นายสุธี พิลาดิษฐ์  เสนอให้ปรับปรุงถนนลูกรังทางลงหาดทุกสาย หมู่ 3 ตรงบริเวณลานพญานาค และหมู่ 1 
บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า  
นายเพียรชัย  ค าเสนา เสนอให้ปรับปรุงทางลงหาดทุกสายไปพร้อมด้วยเลย  
นายชนะ พรหมอารักษ์ แจ้งว่าประเด็นในการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณาสวนสาธารณะ สวนหย่อมบริเวณ
จุดผ่อนปรน การก่อสร้างมีเป้าหมายที่จะจัดสร้างสวนหย่อมและขยายเพื่อที่ลานเสาค้ าบ้านชูเมือง เฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งมีแผนงานที่จะต้องด าเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพราะในวันที่ 26 สิงหาคม
จะมีกิจกรรมพิธีเปิดลานเสาค้ าบ้านชูเมือง มีพิธีเชิญธงตุงข้ึนสู่ยอดเสา ดังนั้นการที่ท่านสมาชิกสภาเสนอให้
ปรับปรุงถนนทางลงหาดสายอ่ืนๆด้วยนั้นจึงไม่อยู่ในประเด็นการพิจารณา หากจะด าเนินการก่อสร้างต้อง
ด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนได้แก่การบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับประเด็นตรงถนนทาง
ลงหาดซึ่งเชื่อมกับลานสวนหย่อมนั้นกองช่างคงหลงลืมค านวนในส่วนนี้ หากสภาจะให้เพิ่มค่าดินลูกรังก็จักได้
แจ้งกองช่างให้แก้ไขปริมาณงานให้ถูกต้องต่อไป 
ประธานสภา   ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างโครงการ ฯ
จ านวน 356,000 บาท 
3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุที่มีภาระผูกพัน  
 ด้วยนางวลีพร  ประกายสิทธิ์ ร้านบุงคล้าพานิชย์ ได้บริจาคเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพ่น ยี่ห้อ canon รุ่น 
pixma ink efficiant G2010   มูลค่าประมาณ 4,200 บาท ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบลบุ่งคล้าไว้ใช้
ในภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า จ านวน 1 เครื่อง 
 ข้อกฎหมาย 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2545 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผุ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป้นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับ



ความเห็นชอบจากสภาจังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และ
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 การได้มาซึ่งพสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
                          2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2538 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผุ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
      3.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บทเฉพาะ
การ มาตร 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
    ข้อเสนอ เนื่องจากการรับมอบเครื่องพิมพ์ดังกล่าวจะมีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
หรือหน่วยงานในสังกัด ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้งานเครื่องพิมพ์ แต่จะมีภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นคือ ค่าหมึก
พิมพ์ ค่าบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ ค่าซ่อมแซม ที่จะเกิดขึ้นตามมา แต่เมื่อได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมี
ความคุ้มค่า จึงเห็นควรให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบในการรับ
มอบเครื่องพิมพ์ดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นชอบก็จักได้แจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบฯ อันได้แก่การ การ
ลงทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ ฯ ตามระเบียบข้อ 145 ต่อไป 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
                4.1 หารือการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวฯประจ าปี 2562   
          เพ่ือให้การเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ไทยลาวฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
ที่ประชุมสภาพิจารณาแนวทาง/ปรับปรุงการด าเนินการ หรือมีประเด็นที่จะชี้แนะอย่างไรขอให้เสนอต่อที่
ประชุม 
ปลัดอบต. แจ้งเรื่องการเปลี่ยนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากสอบถามผุ้รู้หลาย
ท่านมีความเห็นว่าการจัดงานแข่งเรือต้องแก้ค าเรียกให้เป้นไปตามฐานันดรศักดิ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่
จ าเป็นต้องขอพระราชทานถ้วยรางวัลใหม่ เว้นแต่จะของพระราชทานถ้วยรางวัลในประเภทอ่ืนๆเพ่ิมเติม 



ประธาน แจ้งว่า ปกติงานแข่งเรือบุ่งคล้าจะจัดงานหลังจากการแข่งเรือของอ าเภอเมืองบึงกาฬ ทราบว่าปีนี้
เมืองบึงกาฬปรับเลื่อนวันมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน ดังนั้นจะมีผลท าให้งานแข่งเรือของอ าเภอบุ่ง
คล้าต้องเลื่อนตาม เป็นวันที่ 20-22 กันยายน 2562 
ที่ประชุมได้หารือแล้วมีมติก าหนดวันจัดงานแข่งเรือ เป็น 20-21 กันยายน 2562 และปรับระเบียบการ
แข่งขันเรือประเภทท้องถิ่น โดยก าหนดให้ใช้ฝีพายในพ้ืนที่อ าเภอ/เมืองปากกระดิง   
นายประวิทย์ โคตรรัตน์ สอบถามการสนับสนุนงบประมาณโครงการธนาคารขยะงบประมาณ 100,000 บาท 
ว่าด าเนินการสนับสนุนได้เมื่อไหร่  
ปลัดอบต. แจ้งว่าจะเร่งรัดติดตามให้มีการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 2562 
นายวิรัตน์      สอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้ด าเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว ขอให้เร่งรัดด าเนินการ
ด้วย 
นายนิพันธ์     แจ้งท่อเมนประปาแตก หน้าบ้านนราทิพย์  มีเหง้า  หมู่ 6 ขอให้ซ่อมให้ด้วย 
             เรื่องไฟส่องทาง ที่ขอให้ติดตั้งหน้าบ้านขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วยเพราะเอกสารส่งให้มานานแล้ว 
นายอดุลย์  แจ้งเรื่อง ไฟส่องทางหน้าบ้านนายผาวร สีสมบิน หมู่ 8 เรื่องถนนลาดยางเข้าบ้านขามเปี้ยเริ่มมี
หลุมเพ่ิมมากข้ึนขอให้ซ่อมแซมด้วย และเรื่องระบบไฟฟ้าประปาบ้านซ าบอน ตัดบ่อยมาก อยากให้ขอให้ปรับ
ให้ไม่ตัดง่าย  
นายชูเกียรติ  แจ้ง เรื่องถนนทางเข้าบ้านนาจาน อยากขอยางมะตอยส าเร็จรูปไปอุดหลุมโดยจะใช้แรงงาน
ชาวบ้านด าเนินการเอง 
นายวิรัตน์    แจ้ง เรื่องขอทราบว่าบ่อบาดาลในวัดบ้านโนนสะอาด จะยกเลิกการใช้น้ าหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจัก
ได้ แจ้งให้หมู่บ้านทราบว่ามีแนวนโยบายอย่างไร 
ปลัดอบต.   แจ้งจะยังไม่ปิดบ่อ เพราะหากระบบประปามีปัญหาจะยังมีแหล่งน้ าส ารองให้ใช้งานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้                  
ส.อบต.อดุลย์     เสนอให้พนักงานผู้ผลิตน้ าประปาเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาคุณภาพน้ าทุก
หมู่บ้าน    ประเด็นการล้างบ่อ ล้างถังน้ าใส เพ่ือให้คุณภาพน้ าดีตลอดเวลา 
ปลัดอบต.    จะได้แจ้งให้กองช่างรับทราบ 
ประธาน      กล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

 
                         ลงชื่อ                                  ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

(นายชนะ     พรหมอารักษ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 

                          ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชัยโรจน์   อโคตมี) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 



  
 
  


