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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

....................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ -นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายชัยโรจน์  อโคตมี ประธานสภาฯ ชัยโรจน ์ 062-5955410 
2 นางจริน ค ากอง สมาชิกสภา  ม.1 จริน 087-2288624 
3 นางเรียม  อังคณา สมาชิกสภา  ม.5 เรียม 092-8327873 
4 นายสมศักดิ์ โต้ดสี สมาชิกสภา  ม.3 สมศักดิ์  087-6437551 
5 นายวิรัตน์    จ าปาทุม สมาชิกสภา  ม.9 วิรัตน์ 080-1983834 
6 นายประวิทย์ โคตรรัตน์ สมาชิกสภา  ม. 2 ประวิทย์ 099-8294151 
7 นายธงชัย  โคตรรัตน ์ สมาชิกสภา  ม.1 ธงชัย 094-5402532 
8 นายสมัคร พรมพุทธ สมาชิกสภา  ม.4 สมัคร 065-3438257 
9 นายนิพันธ์ ตระแก้วจิตร์ สมาชิกสภา  ม.6 นิพันธ์ 081-4714660 

10 นายธนพล  ผลจันทร์ สมาชิกสภา  ม.6 ธนพล 065-3433610 
11 นายสุเทพ วงค์ส าเนา สมาชิกสภา  ม.9 สุเทพ 062-4403746 
12 นายสุธี  พิลาดิษฐ์ สมาชิกสภา  ม.7 สุธ ี 065-3433722 
13 นายอดุลย์ หัสสิม สมาชิกสภา  ม.8 อดุลย์ 083-3417284 
14 นายชูเกียรติ  พรมดวงดี สมาชิกสภา  ม.4 ชูเกียรติ 061-0516485 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายพานิช   อะโคตรมี            สมาชิกสภา หมู่ 5   
2 นายเพียรชัย ค าเสนา รองประธานสภาฯ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายชนะ พรหมอารักษ์ ปลัด อบต. ชนะ 081-6700909 
     

  
รวม  สมาชิกสภา อบต.   ทั้งหมด      16 คน 

     ผู้มาประชุม           จ านวน      14  คน 
     ผู้ไม่มาประชุม(ลา) จ านวน        1.  คน  
     ผู้ขาดประชุม  จ านวน       1    คน 
     ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       1   คน 

     เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายชนะ  พรหมอารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการห้องประชุมได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าผู้มาประชุมที่ได้ลง



ลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14  คน ผู้ไม่มาประชุม 2 คน  จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด 16 คน  
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เข้าห้องประชุมนายชัย
โรจน์   อโคตมี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ ได้
ตรวจดูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม  และมอบเลขานุการสภาด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น.  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องการจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าและแผนพัฒนาแหล่งน้ า 5 ปี(พ.ศ.2563-
2567)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                            ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลแหล่งน ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งแหล่งน้ าที่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดสร้างขึ้นเองหรือรับมอบทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายหรือรับมอบตาม
ภารกิจถ่ายโอน ของแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือแหล่งน ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกเหนือจากข้อมูลที่จัดส่งให้โดยให้
จัดท า ข้อมูลแหล่งน ้าตามแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมระบุรายละเอียด 
สภาพการใช้งานและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา แหล่ง
น ้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) แล้วให้จังหวัดรวบรวมรายงานการจัดท าข้อมูลแหล่งน ้า ให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความแจ้งแล้ว นั้น 

            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชน มีน้ า
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าให้แก่ประชาชนตามนโยบายเร่งด่วน ของ
รัฐบาลที่ทุกหน่วยงานจะต้องวางแผนพัฒนาแหล่งน ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสภาพการใช้งาน ได้ตามปกติและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการกักเก็บน ้าในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มี
การจัดท าข้อมูลแหล่งน ้าและการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน ้า ๕ ปี  (พ.ศ .  ๒๔๖๓ -  ๒๕๖๗) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างเพ่ิมเติมแหล่งน ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลแหล่งน ้าและการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน ้า ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้  

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน ้า ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน ้าขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาแหล่งน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามหนังสือที่อ้างถึง) 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลแหล่งน ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขยายเวลาการจัดส่งแบบรายงานข้อมูลฯ จากเดิมภายใน วันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ออกไปเป็นวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลแหล่งน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จากการ 
ตรวจสอบตามข้อ ๑ ที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างเพ่ิมเติม มาจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน ้า ๕ ปี 



(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลจัดท าค าขอรับการสนับสบุนงบประมาณการพัฒนาแหล่งน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สภาทราบและพิจารณาโครงการพ้ืนที่ของต าบลบุ่งคล้าเพ่ือน าเสนอบรรจุเข้า
แผนพัฒนาแหล่งน้ า 5 ปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) 

                                ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๘๑,๒๙๖ สายทาง ประกอบด้วย ถนนคอนกรีต ๑๘๐,๔๔๔ กิโลเมตร ถนนลาดยาง 
๑๒๓,๘๓๑ กิโลเมตร และถนนลูกรัง ๒๙๓,๓๙๒ กิโลเมตร และได้ประชาสัมพันธ์เปิดการใช้งานระบบแผนที่ แสดง
ข้อมูลถนนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนใว้บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
ทางหลวงท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง ตามห้วง
ระยะเวลาในแผนพัฒนาถนน และยกระดับถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง หรือถนนพารา ดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เชื่อมโยงกับทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดินในการอ านวย ความสะดวก
ให้กับประชาชนใช้สัญจรด้วยความปลอดภัย สามารถขนส่งสินค้าและผลผลิตด้านการเกษตร ออกสู่ตลาดได้อย่าง
รวดเร็วเป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง ซึ่งเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (แบบ ๑) 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบในเว็บไซต์กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น 
www.dla.go.th หัวข้อ การจัดท าแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบชององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น) กรณีไม่มี
ข้อมูลสายทางในบัญชีรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ด าเนินการ เพ่ิมเติมโดยใช้แบบตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๒ (แบบ ๒) หรือกรณีมีชื่อถนนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบในบัญชี ให้จ าหน่ายออกจากระบบฐานข้อมูล 
และจัดท าแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๖๗) โดย
ระบุปีที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างพร้อมจ านวน งบประมาณในโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แยกตามประเภทถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง โดยใช้แบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
๓ (แบบ ๓ - ๔) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดไม่ด าเนินการจัดส่งแบบรายงานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาถนน
ดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาถนน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๖๗) 

๒. ขอความร่วมมือจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมแบบรายงานแผนพัฒนา ถนนในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) แบบ ๓- ๕ พร้อมไฟล์ ในรูปแบบ Excel 
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกล์ e-mail : spk-road@hotmail.com ภายในวัน
ที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

http://www.dla.go.th/
mailto:spk-road@hotmail.com


ทั้งนี้ เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขอความร่วมมือองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นน าข้อมูลตามข้อ ๒ บันทึกลงในฐานข้อมูลกลาง (INFO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

1.3 เรื่องการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                      ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ตลอดจนการด าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่
ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จบกว่ากระทรวงมหาดไทย
จะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 
              กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น 
เพ่ือให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่มีระยะเวลา
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด แผนปฏิบัติราซการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณา
การแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัย อ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกัไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
          ๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 



       ๒.๒ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสาน แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือด าเนิบการทบทวนหรือ เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด 
ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
            ๓. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
                ๓..๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนต าบล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    ๓.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) โดย
ในระยะ เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับ
ต าบลส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับ
ชุมชนนครส าหรับ เทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้
รูปแบบของ เทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.๒/ว
0600 ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.๓/ว ๖๒๔๗ 
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕60 ประกอบกนั ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
      ๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท า เฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดิน
และ สิ  ่งก่อสร้างที  ่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ เพ่ือ
ประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                ๓.๕ โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทบ ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามา บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวด
อ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

       ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 



เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม ในส่วนที่เกี่ยวช้อง 
      ๕. การก ากับดูแล 
          ๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใบการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการ ของงบลงทุนเพ่ือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็น
สาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ  
         ๕.๒ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราซการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้องค์กร ปกครองส่วนห้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ต่อใปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒5๖๕) แล้วเสร็จ 
            ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 1๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
1.4 เรื่องการด าเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 
              ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการฟ้ืนฟูพัฒนาล าน้ า คูคลอง 
เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ “๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการ เพ่ิมสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก) และให้รายงานข้อมูลการด าเนินโครงการดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย รายละเอียด ทราบแล้ว นั้น 

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ให้แก่
ชุมชน จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินโครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะ โดยขอให้จังหวัดพิจารณา รายงาน
ผลการด าเนินการตามแบบรายงาน ดังนี้ 

๑. แบบรายงานข้อมูลโครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ที่อ้างถึง 



๒. แบบรายงานออนไลน์ (Google Form) ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ๓. แบบรายงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

       ทั้งนี้ ขอให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๐ หรือทาง Email : pcd2555@hotmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ส าหรับโครงการในพ้ืนที่อ าเภอบุ่งคล้า นายอ าเภอบุ่งคล้า ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ด าเนินการโครงการ 1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยการปลูกต้นคล้าในกระถางริมโขงบุ่งคล้าและสนับสนุน
งบประมาณให้กับอ าเภอบุ่งคล้าจ านวน 49,000 บาท ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติก่อสร้างเสาค้ าบ้านชูเมือง 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องบรรจุโครงการดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาต าบลและด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอมอบให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพด าเนินโครงการ เพ่ิมพ้ืนที่
สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นรับผิดชอบโครงการพัฒนาล าน้ าคูคลอง โดยก าหนดให้ปลูก
ต้นไม้กันลมในพ้ืนที่หนองบึงใหญ่   
      มติที่ประชุม    รับทราบ 

1.5 เรื่องโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราท าความดีด้วยหัวใจ 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดบึงกาฬได้
จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยขอความร่วมมือให้ส่ว น
ราชการทุกภาคส่วน รวมพลังรักสามัคคีแสดงความจงรักภักดี ด้วยจิตอาสาร่วมกันท าความดีด้วยหัวใจ โดยการท า
ความสะอาด จัดการขยะ ปลูกต้นไม้ บ ารุงดูแลสถานที่ราชการ พื้นที่สองข้างทาง สวนสาธารณะ รวมทั้งพัฒนาล า
น้ า คูคลองพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยก าหนดท ากิจกรรมเดือนละหนึ่ง
ครั้ง และรายงานผลการด าเนินการภายในสิบห้าวันให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทราบ  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้พิจารณารักษาความสะอาดบริเวณส านักงานและ ฝายน้ าล้นหลังตลาด
ชุมชนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งจะได้นัดหมายต่อไป 

       มติที่ประชุม    รับทราบ 
1.6 เรื่องบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ (MOU) ระหว่างองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าและเทศบาลบึงกาฬ 
            ตามที่จังหวัดบึงกาฬได้ก าหนดให้มีการจัดการขยะโดยการวมกลุ่มคลัสเตอร์ออกเป็น 4 คลัสเตอร์

นั้น บัดนี้เทศบาลต าบลบึงกาฬ ได้ปรับปรุงบ่อขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มคลัสเตอร์ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ (MOU) เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ เทศบาลต าบลบึงกาฬจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากอปท.ที่เข้าไปใช้บริการในบ่อขยะ
ตามปริมาณขยะในอัตรา ตันละ 450 บาท และจะเพ่ิมเป็น 550 บาทในอนาคต  และก าหนดให้ทุกอปท.ต้อง
จัดท าแผนลดปริมาณขยะ เพ่ือให้มีปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดที่บ่อขยะให้เหลือน้อยที่สุด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.7 เรื่องโครงการประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามโครงการ”บุ่ง

คล้า สะอาด”ประจ าปี พ.ศ.2562 

mailto:pcd2555@hotmail.com


ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้รับแจ้งจากอ าเภอบุ่งคล้าว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) และเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการตามแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐโดยใช้หลักการ 3 Rs เพ่ือเป้าหมายการลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละห้า ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน ณ แหล่งก าเนิดภายใต้หลัการ 3ช และหลักการประชารัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ าเภอบุ่งคล้าได้
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้โครงการบุ่งคล้าบ้านเฮา”ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอ าเภอบุ่งคล้าได้ด าเนินการจัดประชุมชี้แจ้งการจัดการขยะมูลฝอยและแผน
รณรงค์ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”อ าเภอบุ่งคล้าไปแล้วนั้น 

อ าเภอบุ่งคล้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้พ้ืนที่อ าเภอบุ่งคล้าเป็นอ าเภอต้นแบบ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตา ม
โครงการ “บุ่งคล้า สะอาด”ประจ าปี พ.ศ.2562  โดยก าหนดให้ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลการด าเนินงานดี
ที่สุดต าบลละหนึ่งแห่ง พร้อมจัดท าเอกสารสรุปผลจ านวนแห่งละ 2 ชุด จัดส่งอ าเภอบุ่งคล้าภายใน 21 มิถุนายน 
2562 เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประกวดในระดับอ าเภอพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.8 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมส่วนราชการแบบบูรณาการ(สภากาแฟ ครั้งที่ 5) วัน              
พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ที่ท าการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว 
                                    ด้วยจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก าหนดจัดประชุมส่วนราชการแบบบูรณาการ (สภากาแฟ ครั้งที่ 5)พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ที่ท าการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬขอเรียนเชิญเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดบึงกาฬตามความเหมาะสมต่อไป 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

1.9  ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยและกองทุนออมแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้จังหวัด

มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 25562 โดยคิดตามจ านวนหมู่บ้าน
ในแต่ละจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20 คนต่อหมู่บ้าน (พิจารณา
จากจ านวนผู้ได้รับค่าตอบแทนจากราชการในหมู่บ้าน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ ส าหรับคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
สามารถศึกษาข้อมูลได้โดยการติดตั้งแอปปริเคชั่น กชอ. ลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้ทางเพลสโตย์  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
   1.20 เรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปี 2562 



   ด้วย จังหวัดบึงกาฬได้ก าหนดแผนการติดตามการใช้ประโยชน์และรับรองข้อมูล จปฐ.
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 เพ่ือให้ทางอ าเภอบริหารจัดการข้อมูลให้เป้นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งได้ก าหนดด าเนินกิจกรรมใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
   เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูล จปฐ. และการใช้ประโยชน์พร้อมทั้งรับรองคุณภาพข้อมูล 
จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึง
เรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดประเด็นการติดตามการน าเสนอและติดตามผลการจัดเก็บ
ข้อมูลดังนี้ 
ประเด็นการติดตามการน าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล 
 1.การน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เช่นรายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 
รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมุลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 
และอ่ืนๆ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลของปีที่จัดเก็บกับปีที่ผ่านมาด้วย 
 2.น าเสนอการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน cia community 
information radar analysis ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่ายให้กับผู้เข้าร่วมเวที รับรองข้อมูล ได้รับ
ทราบและน าไปใช้ประโยชน์  
 3.น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
 4.ผุ้บริหารท้องถิ่น/ผุ้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
 5.ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุม 
 6.รับรองข้อมูลฯและยืนยันข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแจ้ง สนง.
พัฒนาชุมชนอ าเภอทราบ เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลระดับอ าเภอ 
 7.ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน/ต าบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 8.บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ดังนั้นจึงขอเสนอสภาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวกับทางผู้น าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่
ของสนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอที่ห้องประชุมใหญ่ในช่วงบ่าย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
.......................................................................ไม่มี................................................................................. . 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)      
     (ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562) 
     ตามท่ีสภาได้มีการพิจารณาเสนอโครงการเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมและประกอบกับมี

นโยบายที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการลงมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ เช่นโครงการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โครงการสวนหย่อม 



โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้จัดให้มีการประชุม
ประชาคมแผนไปแล้วนั้น บัดนี้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าข้อมูลโครงการต่างๆ บรรจุเข้าในแผน  
เรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอแผนดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือที่
ผู้บริหารอบต.บุ่งคล้าจักได้ด าเนินการประกาศใช้ต่อไป 
มติที่ประชุม                 เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี –  
ประธาน   กล่าวปิดประชุม  และขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชน เพื่อตรวจสอบและรับรอง
ข้อมูล จปฐ. 
ปิดประชุม    เวลา  12.00 น. 
 
ลงชื่อ                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายชนะ     พรหมอารักษ์) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
ลงชื่อ                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชัยโรจน์    อโคตมี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 


