
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

สมัยสามัญสมัยท่ี 4 /2562 ครั้งท่ี 3   
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

...................................... 
ผู้มาประชมุ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชัยโรจน์  อโคตม ี ประธานสภา ชัยโรจน์ อโคตม ี 062-5955410 

2 นายเพียรชัย  ค าเสนา รองประธานสภา เพียรชัย  ค าเสนา 087-2358461 

 3 นางเรียม      อังคณา สมาชิกสภา (ม.5) เรียม      อังคณา 092-8327873 
4 นางจริน       ค ากอง สมาชิกสภา (ม.1) จริน       ค ากอง 087-2288624 

5 นายสุเทพ    วงค์ส าเนา สมาชิกสภา (ม.9) สุเทพ    วงค์ส าเนา 062-4403746 
6 นายธงชัย     โคตรัตน ์ สมาชิกสภา (ม.1) ธงชัย     โคตรัตน์ 094-5402532 
7 นายนิพันธ์    ตระแก้วจิตร ์ สมาชิกสภา(ม.6) นิพันธ์    ตระแก้วจิตร ์ 081-4714660 

8 นายอดุลย์    หัสสิม สมาชิกสภา (ม.8) อดุลย์    หัสสมิ 083-3417284 

9 นายธนพล    ผลจันทร ์ สมาชิกสภา (ม.6) ธนพล    ผลจันทร ์ 065-3433610 
10 นายวิรัตน์    จ าปาทุม สมาชิกสภา (ม.9) วิรัตน์    จ าปาทุม 095-4413040 
11 นายพานิช    อะโคตรม ี สมาชิกสภา (ม.5) พานิช    อะโคตรม ี 065-2909882 

12 นายสมศักดิ์   โต้ดส ี สมาชิกสภา (ม.3) สมศักดิ์   โตด้ส ี 087-6437551 

13 นายสุธี        พิลาดิษฐ์ สมาชิกสภา (ม.7) สุธี         พิลาดิษฐ 065-3433722 

14 นายชูเกียรติ  พรมดวงด ี สมาชิกสภา(ม.4) ชูเกียรติ  พรมดวงด ี 061-0516485 

15 นายสมัคร    พรมพุทธ สมาชิกสภา (ม.5) สมัคร    พรมพุทธ 065-3438257 

16 นายประวิทย์  โคตรรัตน ์ สมาชิกสภา (ม.2) ประวิทย์  โคตรรตัน ์ 099-8294151 

     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชนะ   พรหมอารักษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชนะ  พรหมอารักษ ์ 091-6700909 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระ 
       รวม  สมาชิกสภา อบต.   ทั้งหมด      16 คน 
     ผู้มาประชุม           จ านวน      16  คน 
     ผู้ไมม่าประชุม(ลา)             จ านวน         คน  
     ผู้ขาดประชุม  จ านวน     -   คน 
     ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน     1   คน 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายชนะ  พรหมอารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาได้
ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16  
คน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม  1  คน  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เข้า
ห้องประชุม      นายชัยโรจน์   อโคตมี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ข้ึนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธาน
สภาฯ ได้ตรวจดูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ 



ประธาน                   แจ้งเรื่อง การจัดเตรียมหาพื้นท่ีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ า โดยได้รับประสานงานจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ว่ามีแผนจะ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าจ านวนสองล้านลูกบาศก์เมตร โดยให้อบต.และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าได้ร่วมกันพิจารณาหา
พื้นที่เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะต้องส ารวจออกแบบเสนอโครงการต่อมูลนิธิอุทกพัฒน์และ
หากปริมาณที่ดินขุดไม่เพียงพอสามารถขยายงานให้พ้ืนท่ีต าบลอื่นๆได้ ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ได้ร่วมกันพิจารณา  
มติที่ประชุม              คัดเลือกพื้นที่หนองกุดกว้าง ม.5 บ้านดอนจิก 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2562-2563 ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าได้รับประสานแจ้งจากที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ ภัย ให้
ตรวจสอบและรายงานแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดปัญหาปัญหาได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแห้ง เอลนิโย่ เช่น
แหล่งน้ า ส าหรับผลิตประปา บ่อบาดาล ปริมาณน้ าเพียงพอหรือไม่ที่จะใช้น้ าไปจนถึงฤดูฝนท่ีจะมาถึง ถ้าหากประสบปัญหาภัยแล้ง
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ก าหนดส่งรายงานภายในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นจึงขอให้ทางสมาชิกสภาได้
รับทราบและหากมีแหล่งน้ าท่ีคาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งขอให้แจ้งขอมูลเข้ามาโดยด่วนเพ่ือจักได้รวบรวมรายงานอ าเภอบุง่คลา้
และจังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม                    รับทราบ 

1.2 เรื่องการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563  
ตามที่กองอ านวยการรักษาความปลอดภัยทางถนน ก าหนดมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยเน้นหนักการ
รักษาความปลอดภัยในถนนสายหลักและสายรองนั้น  จังหวัดบึงกาฬจึงขอให้พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจจุดเฝ้าระวังหรือจุดบริการใน
ถนนสายหลักและสายรองด้วย ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบและหากจะมีการจัดตั้งจุดตรวจเพิ่มเติมในถนนสายรองขอให้
ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อบูรณาการร่วมกัน เพื่อจักได้สั่งใช้สมาชิกอาสาสมัคร อปพร. ร่วมอ านวยความสะดวกในจุดดังกล่าว 

มติที่ประชุม            รับทราบ 

1.3 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้รับประสานแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการสนับสนุน 7 ประเภทโครงการ ซึ่งจะต้องมีแบบ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น สนามกีฬา กล้องวงจรปิด 2.โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ า 3.โครงการแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค เช่น 
ระบบประปาหมู่บ้าน 4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น 5.โครงการสนับสนุนก่อสร้างปรับปรังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 7.โครงการสนับสนุนปรับปรุงหรือก่อสร้าง ธนาคารน้ าใต้ดิน ก าหนดส่งไม่เกิน
วันท่ี 9 ธันวาคม 2562   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

1.4 เ รื่ อ งรายงานผลการประ เมิ นผลด า เนินงานตามแผนพัฒนาต าบล  ตามของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ”รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม ดังน้ันจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบ 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

                      3.1 เรื่องขอความเห็นชอบปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)  
ปลัดอบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีแผนงานโครงการที่จะต้องด าเนินให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง
ทางกระทรวงมหาไทยก าหนดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติ และ การพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการสตรีทอาร์ต ตามแนว



พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตอ าเภอโซ่พิสัย ซึ่งผุ้บริหารได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปรากฎมีแผนงานโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผน 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการเข้าบรรจุในแผนก่อนถึงจะด าเนินการต่อไปได้ จึงขอให้ทาง
สมาชิกสภาได้พิจารณา หรือหากแต่ละหมู่บ้านมีโครงการที่จะแก้ไขปัญหามีความเร่งด่วนท่ีจะต้องด าเนินการขอให้แจ้งเพิ่มเติมในที่
ประชุมนี้ครับ และหากจะน าโครงการเหล่านั้นไปจ่ายขาดเงินสะสมก็จะต้องบรรจุเข้าแผนก่อน และแจ้งกองช่างด าเนินการ
ออกแบบและประมาณราคาและให้มีวิศวกรรับรองแบบเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยถึงจะน าโครงการดังกล่าวไปจ่ายขาดเงินสะสม
ต่อไป 

นายเพียรชัย ค าเสนา       เสนอโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาหนองม่วงเชื่อมเขตต าบลหนองเดิ่น 

ปลัดอบต.                    ถนนสายดังกล่าวมีบางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอบต.หนองเดิ่น  ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ ถ้าจะสร้าง 

จริงจะก่อสร้างได้เพียงต้นทางซึ่งอยู่ในเขตต าบลบุ่งคล้า เพื่อความชัดเจนช่วงพักเที่ยงหลังรับประทานอาหารกลางวันให้กองช่างลง
พื้นที่จับพิกัดเก็บแทรคเส้นถนนมาลงซ้อนทับในแผนที่เขตต าบลก็จะเห็นแนวเส้นถนนที่มีบางส่วนอยู่นอกเขตพื้นที่ต าบลเห็นควร
ประสานอบต.หนองเดิ่นทราบปัญหาด้วย 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันแล้วสรุปแผนงานโครงการที่จะให้กองช่างได้น าไปส ารวจออกแบบ เมื่อออกแบบเสร็จ
แล้วให้เสนอสภาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสมัยต่อไป ดังนี ้
                                  1.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑ สายหน้าโรงเรียน อนุบาลบุ่งคล้า (ช่วงที่๒ )  
                                  2.ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ที่ ๑ สายหน้าร้านครัวริมโขง 
                                  3.ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสาย แยกสวนยางนายถวิล - ป่าช้าบ้าน บุ่งคล้าหมู่ที่ ๑ 
                                  4.ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมบ่อพักบ้านนาจาน หมู่ ท่ี ๔ 
                                  5.ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสาย บ้านดอกจิก – หนองกุดกว้าง 
                                  6.ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสาย แยกสนามบิน - ป่าช้าบ้านขามเปี้ยหมู่ ท่ี ๗ 
                                  7.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านดอนแพง สายบ้านดอน แพง - ป่าช้า (ช่วงที่ ๕) 
                                  8.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านขามเปี้ย สายบ้านขามเปี้ย – วัดป่าสมบูรณ์ปราณี 
                                  9.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านช าบอน สายบ้านช าบอน - บ้านโนน สะอาด 
                                  10.ขยายท่อเมนจ่ายน้ าประปาระบบ ประปาหมู่บ้าน ภายในต าบลบุ่งคล้า 
                                  11.โครงการซ่อมแซม ฝ่ายน ้าล้นคสล. เพื่อใช้เป็นทาง สัญจรข้ามห้วย ขามเปี้ยและกักเก็บน้ า 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 
                                4.1 เรื่องการเตรียมการจัดงานวันครบรอบ 23ปี พิธีท าบุญเมืองบุ่งคล้า ประจ าปี 2562 ด้วย
อ าเภอบุ่งคล้าจะจัดงานวันครบรอบ 23 ปี พิธีท าบุญเมืองบุ่งคล้า ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลาน
ซุ้มเสาค้ าบ้านชูเมืองบุ่งคล้าเฉลิมพระเกียรติ ถนนริมแม่น้ าโขง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 1 ต าบลบุ่งคล้า โดยมีก าหนดการรายละเอียด
ประกอบด้วยกิจกรรมการท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  พิธีท าบุญเมือง/สืบชาตา การแสดงฟ้อนร า ลายศรีโคตร
บูรณ์ และบุ่งคล้าบ้านเฮา การประกาศธรรมนูญสุขภาพอ าเภอบุ่งคล้า พ.ศ.2562 ภาคกลางคืนมีงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นแบบขันโตก 
และการมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีบุ่งคล้า การประกวดการแต่งกายแฟนซี และการจับฉลากมอบของรางวัล ดังนั้นจึงขอ
เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมและร่วมจัดสถานท่ี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ปิดประชุม       เวลา 16.00 น.           
             

                         ลงชื่อ                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายชนะ   พรหมอารักษ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 
 
 

                      ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชัยโรจน์   อโคตมี) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  


