
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 3 

วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

*********************** 
ผู้มาประชุม 

ล ำดับ ชื่อ -นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 นำยชัยโรจน์  อโคตมี ประธำนสภำฯ ชัยโรจน ์ 062-5955410 
2 นำยเพียรชัย ค ำเสนำ รองประธำนสภำฯ เพียรชัย 087-2358461 
3 นำยวิรัตน์    จ ำปำทุม สมำชิกสภำ วิรัตน์ 080-1983834 
4 นำยสมศักดิ์ โต้ดสี สมำชิกสภำ สมศักดิ์  
5 นำยประวิทย์ โคตรรัตน์ สมำชิกสภำ ประวิทย์  
6 นำยธงชัย  โคตรรัตน ์ สมำชิกสภำ ธงชัย 094-5402532 
7 นำยสมัคร พรมพุทธ สมำชิกสภำ สมัคร 065-3538257 
8 นำยนิพันธ์ ตระแก้วจิตร์ สมำชิกสภำ นิพันธ์ 081-4714660 
9 นำยชูเกียรติ  พรมดวงดี สมำชิกสภำ ชูเกียรติ 061-0516485 

10 นำยอดุลย์ หัสสิม สมำชิกสภำ อดุลย์ 083-3417284 
11 นำงจริน ค ำกอง สมำชิกสภำ จริน 087-2288624 
12 นำยสุเทพ วงค์ส ำเนำ สมำชิกสภำ สุเทพ 062-4403746 
13 นำยพำนิช อะโคตรมี สมำชิกสภำ พำนิช 089-9597545 

ผู้ไม่มำประชุม 
1 นำงเรียม  อังคณำ สมำชิกสภำ   
2 นำยสุธี  พิลำดิษฐ์ สมำชิกสภำ   
3 นำยธนพล  ผลจันทร์ สมำชิกสภำ   

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1 นำยชนะ พรหมอำรักษ์ ปลัด อบต. ชนะ 081-6700909 
     

รวม  สมำชิกสภำ อบต.   ทั้งหมด      16 คน 

     ผู้มำประชุม           จ ำนวน      13  คน 

     ผู้ไม่มำประชุม(ลำ) จ ำนวน       -.  คน  

     ผู้ขำดประชุม  จ ำนวน       3    คน 

     ผู้เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน       1   คน 



     เมื่อถึงก ำหนดเวลำนัดประชุม นำยชนะ  พรหมอำรักษ์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  ปฏิบัติ
หน้ำที่เลขำนุกำรห้องประชุมได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำผู้มำประชุมที่ได้ลง
ลำยมือชื่อไว้ มีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 13  คน ผู้ไม่มำประชุม 3 คน  จำกจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 16 คน  
ถือว่ำครบองค์ประชุม จึงให้สัญญำณเรียกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ เข้ำห้องประชุมนำยชัย
โรจน์   อโคตมี ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  ขึ้นท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ประธำนสภำฯ ได้
ตรวจดูสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำได้เข้ำประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่ำครบองค์
ประชุมแล้ว จึงกล่ำวเปิดประชุม  และมอบเลขำนุกำรสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้ 

เมประชุมเวลำ 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องผลกำรน ำเสนอโครงกำร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชนต ำบลบุ่งคล้ำต่อสถำบัน
สำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ(องค์กำรมหำชน)และมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมรำชูประถัมภ์ 
ระหว่ำงวันที่ 22-24 พฤษภำคม 62 
ตำมท่ีสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ(สสน.)(องค์กำรมหำชน) ได้ก ำหนดกำรประชุม

ระหว่ำงวันที่ 22-24 พฤษภำคม 2562 ณ ค่ำยสุรนำรี ต ำบลหนองไผ่ล้อม  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ นั้น ได้ ทำงคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุมชนต ำบลบุ่งคล้ำ ได้เสนอโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
ดังนี้ 

แผนงำนเข้ำใจ หรืองำนงำนโครงสร้ำงน้ ำได้เสนอขอรับกำรสันสนุนงบประมำณปรับปรุง
ก่อสร้ำงฝำยประชำรัฐบริเวณปำกห้วยสหำย  

งำนเข้ำใจ เสนอขอรับกำรสนับสนุนชุดปั้มน้ ำระบบโซลำเซลเพ่ือใช้สูบน้ ำจำกฝำยกระจำย
น้ ำส่งต่อให้กับแปลงเกษตรริมโขง และเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณให้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่จ ำนวน 1 
รำย คือแปลงของนำยชนะ ศรีจันทร์ และขอรับกำรสนับสนุนแบบเหล็กส ำหรับหล่อแท้งน้ ำให้กับเกษตรกรที่เข้ำมำ
ท ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

งำนเยำวชน เสนอขอรับงบประมำณในกำรสนับสนุให้เยำวชนเพำะกล้ำไม้และปลูกหญ้ำ
แฝกในพ้ืนที่หนองบึงใหญ่ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรแล้ว เห็นชอบในหลักกำร ให้ทุกชุมชนที่เข้ำเสนอ
โครงกำรน้ ำส่งตัวโครงกำรที่ปรับแก้ตำมผลกำรพิจำรณำ ภำยในวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 
มติที่ประชุม         รับทรำบ 

1.2 เรื่องกำรให้บริกำรหีบศพ ของสมำคมชำวคลองเตยที่ร่วมกับผู้น ำของ หมู่ 2 ได้ก ำหนดค่ำ
บูชำหีบศพ 500 บำท ขอให้ญำติที่ขอรับกำรสนับสนุนส่งภำพถ่ำยและใบมรณะบัตรให้
ด้วย 

มติที่ประชุม        รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม    รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 



  3.1 เรื่องกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 5 ปี  
ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม 

๒๕๕๙ ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำบแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -2๕๖๔)ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ต่อมำเม่ือระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหำดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลำคม ๒๕๖๑ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตลอดจนกำรด ำเนินกำร ที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่ประกำศใช้แล้วหรือด ำเนินกำรก่อนวันที่ระเบียบฉบับบีมีผลใช้บังคับ ให้
แผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ำกระทรวงมหำดไทยจะก ำหนดแนวทำงเป็นอย่ำงอ่ืน 
รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง นั้น 

กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๙ วรรคสำม ก ำหนดให้เมื่อแผนพัฒนำจังหวัดได้รับควำม เห็บ
ชอบจำกคณะรัฐมนตรีและประกำศใช้แล้วกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำร
ด ำเนินกิจกำรของจังหวัดและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดดังกล่ำว ประกอบ
กับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพ้ืนที่แบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก ำหนดให้
แผนพัฒนำจังหวัดแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนำภำคมีระยะเวลำห้ำปีดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนำ ท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่นที ่มีระยะเวลำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)มี
ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัดแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
จังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และ 
งบประมำณในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชำชน จึงอำศัย อ ำนำจตำม
ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแกัไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำ แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นเป็นระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น แนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ให้เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ด ำเนินกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนำท้องถิ่นที่มี ช่วง
ระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑, 

 ๒. แนวทำงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
๒.๑ ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและอ ำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 

ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอตำมล ำดับให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๒ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประสำน 
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปพลำงก่อน เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดและคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรทบทวนหรือ เปลี่ยนแปลง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น



ในเขตจังหวัดทรำบ โดยเค้ำโครงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ให้
ด ำเนินกำรตำมรูปแบบที่ก ำหนด รำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒  

๓. แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
๓.๑ ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้เทศบำล องค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตำมข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๒ ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำจใช้ข้อมูล จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มำทบทวนและปรับใช้ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) โดยพิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
ยุทธศำสตร์จังหวัดยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนำจังหวัดแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนำภำคแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) โดยในระยะ เริ่มแรก
ของกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕)ให้จัดท ำประชำคมในระดับต ำบลส ำหรับ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและเทศบำลต ำบล ระดับชุมชนเมืองส ำหรับเทศบำลเมือง ระดับชุมชนนครส ำหรับ เทศบำลนคร ระดับ
จังหวัดส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และส ำหรับเมืองพัทยำให้ใช้รูปแบบของเทศบำลนครทั้งนี้กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นในโอกำสต่อไปกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นชององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว0600ลงวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖0 ประกอบกับ ทั้งนี้ให้
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
                         ๓.๓ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมเค้ำโครงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓                                                                    
                         ๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ ่งก่อสร้ำงที่ต้องน ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นให้จัดท ำ เฉพำะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ ่งก่อสร้ำงที ่อยู่ในโครงกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและ กิจกรรมสำธำรณะ 
เพ่ือประชำชนไดใ้ช้/รับประโยชน์จำกครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงนั้น และเป็นไปตำม อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 ๓.๕โครงกำรรำยจ่ำยตำมแผนงำนที่เป็นรำยจ่ำยประจ ำหมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ หมวด
ค่ำจ้ำงชั่วครำว หมวดค่ำสำธำรณูปโภค หมวดรำยจ่ำยอื่น หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ำมำ บรรจุ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย หมวดอื่นๆ 
เฉพำะกำรจัดกิจกรรมสำธำรณะตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององคก์ร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
                        ๔. กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-2๕๖๕) ไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้แผนพัฒนำท้องถิ่น
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
                     ๕. กำรก ำกับดูแล 

๕.๑ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 



งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนควำมต้องกำร ของงบลง
ทุบเพ่ือพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพำะกิจกำรตั้งงบประมำณอุดหนุนหน่วยงำนอื่น โดย
ถือเป็นสำระส ำคัญที่ต้องพิจำรณำรำยละเอียดของโครงกำรพัฒนำในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมำณ
รำยจ่ำยดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับโครงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำท้องถิ่นก่อนให้ควำมเห็นชอบ 
                    ๕.๒ กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ประกอบด้วย ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และ ๔ อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ 
อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะบ้ำย้อย) ให้ผู้ว่ำรำซกำรจังหวัดพิจำรณำก ำกับดูแลให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค ำนึงถงึระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส ำคัญ 
๖. กำรแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำห้องถิ่น ที ่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ให้องค์กร ปกครองส่วนห้อง
ถิ่นด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ต่อใปจนกว่ำจะมีกำรทบทวนแผนพัฒนำห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒0ะ๖๕) แล้วเสร็จ 
         ข้อเสนอ ดังนั้นเพื่อให้กำรปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลง จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) 
ไปเป็น แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงขอให้ทำงท่ำนสมำชิกสภำไปโปรด
แจ้งให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หรือประชำคมหมู่บ้ำน ได้จัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน เพ่ือน ำเสนอปัญหำควำม
ต้องกำรต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำจะได้ด ำเนินกำรจัดประชุม
ประชำคมต ำบล โดยก ำหนดให้ต้องแล้วเสร็จทันตำมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด คือ ภำยใน 15 มิถุนำยน 
2562 ทั้งนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำจะต้องได้ด ำเนินกำรขอเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่ง
คล้ำสมัยวิสำมัญในห้วงเวลำดังกล่ำวด้วยเพื่อให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือที่ผู้บริหำรท้องถิ่นจะได้
ด ำเนินกำรประกำศใช้ต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
                     3.2. เรื่องกำรคัดเลือกโครงกำรเพ่ือจัดตั้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
          เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่งบประมำณจะต้องจัดเตรียมจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
ให้ทันตำมก ำหนด ดังนั้นเพ่ือให้โครงกำรเกี่ยวกับงบลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ได้มีกำรส ำรวจออกแบบ
และประมำณรำคำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะได้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติแล้วเสร็จ จึงขอให้สมำชิกสภำได้พิจำรณำโครงกำรที่
บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นที่สมควรจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปีงบประมำณ 2563 หรือมีปัญหำควำมต้องกำรที่
จะต้องน ำไปแก้ไขปัญหำเร่งด่วน โปรดพิจำรณำและเสนอในที่ประชุมนี้เพ่ือจะได้แจ้งทำงกองช่ำงน ำไปส ำรวจ
ออกแบบต่อไป 
มติที่ประชุม คัดเลือกโครงกำรดังนี้ 
                 1.สรุปแผนงำนที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำง ปีงบประมำณ 2563 
หมู่ 9,6   โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ (ฌำปณสถำน) สถำนที่ ณ ป่ำช้ำบ้ำนดอนแพง 
หมู่ 5      โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยบ้ำนดอนจิก-โนนวังเยี่ยม  2.5 กม. 
หมู่ 8     โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน  สำยสี่แยกศำลำประชำคม-บ้ำนนำยลับ ธุลี,แยกนำยสีลำ  
สุพรรณ ถึงบ้ำนนำยผ่อง ธรรมรงค์ 
หมู่ 3     โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยสำยแยกไปสันเขื่อนชลประทำนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยสหำย 



หมู่ 4     โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย212- บ้ำนนำจำน  
หมู่ 1     โครงกำรขุดลอกร่องระบำยน้ ำทุกสำย ,ร้ำนประคอง 
หมู่ 7     ยังรอ..ไม่มีตัวแทนหมู่บ้ำนน ำเสนอโครงกำร 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำน   แจ้งที่ประชุมว่ำ มีโครงกำร หรือปัญหำต่ำงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขอให้สมำชิกได้แจ้ง/เสนอในที่ประชุม
เพ่ือที่จะให้ทำงฝ่ำยบริหำรน ำไปแก้ไขปัญหำต่อไป 
นำงจริน   ขอให้ทำงผู้บริหำรส ำรวจขยำยเขตวำงท่อเมนประปำ สำยข้ำงบ้ำนนำยแสวง-บุ่งคล้ำทุ่ง(หลังตลำด
เอกชน) 
นำยนิพันธ์  ขอให้แก้ไขท่อเมนประปำข้ำมทำง ขำ้มถนนให้ท ำเป็นท่อเหล็ก จำกเดิมเป็ 
นท่อพีวิซี เพรำะวำงท่อแล้วเททับด้วยคอนกรีตท ำให้เกิดสันเนินระนำดใหญ่เกินไป หำกท ำเป็นท่อเหล็ก จะลด
ระดับคอนกรีตที่พอกทับท่อเมน (ม.6) ไม่ให้สูงเกินไป 
นำยวิรัติ  แจ้งว่ำ สถำนีประปำม.9 ท่อเมนรั่วแถวสวนยำงนำยชัยรัตน์ ดำช้ำง  ขอให้แก้ไขปัญหำด้วย และ 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนหน้ำวัดโนนสะอำดดับมำหลำยวันแล้วขอให้แก้ไขด้วย 
ปลัด      รับทรำบจักได้แจ้งกองช่ำงทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขให้ต่อไป 
ประธำน  กล่ำวปิดประชุม 
ปิดประชุม  เวลำ 16.00 น. 
 
 
 
      ลงชื่อ                                ผุ้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
              (นำยชนะ  พรหมอำรักษ์) 
       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 
 
ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            (นำยชัยโรจน์  อโคตมี) 
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
                       
                                        


