
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.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 นายชูเกียรติ  พรมดวงด ี สมาชิกสภา (ม.4) ชูเกียรติ  พรมดวงด ี 061-0516485 
4 นายสุเทพ    วงค์ส าเนา สมาชิกสภา (ม.9) สุเทพ    วงค์ส าเนา 062-4403746 
5 นายนิพันธ์    ตระแก้วจิตร ์ สมาชิกสภา(ม.6) นิพันธ์    ตระแก้วจิตร ์ 081-4714660 
6 นายธงชัย     โคตรัตน ์ สมาชิกสภา (ม.1) ธงชัย     โคตรัตน์ 094-5402532 
7 นายวิรัตน์    จ าปาทุม สมาชิกสภา (ม.9) วิรัตน์    จ าปาทุม 095-4413040 
8 นายพานิช    อะโคตรม ี สมาชิกสภา (ม.5) พานิช    อะโคตรม ี 065-2909882 
9 นางเรียม      อังคณา สมาชิกสภา (ม.5) เรียม      อังคณา 092-8327873 

10 นายอดุลย์    หัสสิม สมาชิกสภา (ม.8) อดุลย์    หัสสมิ 083-3417284 
11 นางจริน       ค ากอง สมาชิกสภา (ม.1) จริน       ค ากอง 087-2288624 

     
ผู้ไมม่าประชุม 

1 นายสมศักดิ์   โต้ดส ี สมาชิกสภา (ม.3)  087-6437551 
2 นายธนพล    ผลจันทร ์ สมาชิกสภา (ม.6)  065-3433610 
3 นายสุธี        พิลาดิษฐ์ สมาชิกสภา (ม.7)  065-3433722 
4 นายสมัคร    พรมพุทธ สมาชิกสภา (ม.4)  065-3438257 
5 นายประวิทย์  โคตรรัตน ์ สมาชิกสภา (ม.2)   

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      11  คน 
     ผู้ไมม่าประชุม(ลา) จ านวน         คน  
     ผู้ขาดประชุม  จ านวน      5   คน 
     ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน     1   คน 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายชนะ  พรหมอารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาได้ตรวจสอบ
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11  คน ถือว่า
ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม  1  คน  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เข้าห้องประชุม      
นายชัยโรจน์   อโคตมี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ ได้ตรวจดู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

                     1.1 เรื่องการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ด้วยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าได้รับประสานงานจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ว่ามีโครงการที่จะรับสมัครหน่วยงานต่างๆเสนอองค์กรคุณธรรม 
โดยมีราละเอียดดังนี้ 

                                 แผนแม่บทส่ ง เสริ มคุณธรรมแห่ งชาติ  ฉบับที่  1  (พ.ศ .  2559 -  2564)  เป็นกลไกส าคัญ    
ของภาครัฐในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ 



โดยทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม อันจะส่งผล
ต่อความเจริญของสังคมและประเทศชาติ ให้ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมั่นคง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  

  การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมเป็นกลไกหนึ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเห็นชอบให้ทุกภาค
สว่นในสังคมไทยด าเนินการขับเคลื่อนท่ัวประเทศ โดยมีอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัดได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถสร้างคนดีเพื่อสังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการ
ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมมากข้ึน  

๒. ค านิยาม  
  องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์  และมุ่งมั่นด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิ
บาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม  

3. ระดับและประเภทขององค์กรคุณธรรม 
3.1  องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ  
 3.1.1 ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม 

โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการด าเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรม
ที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน  

 3.1.2 ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่
ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการ
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การท าความดี
เพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้  

 3.1.3 ระดับที่  ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ด าเนินการประสบความส าเร็ จ  
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิง
ประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้   

     3.2 ประเภทขององค์กร  
  สามารถแบ่งกลุ่มประเภทหน่วยงาน องค์กรตามลักษณะของกลไกประชารัฐ ดังนี ้
  ๓.2.๑  กลุ่ มองค์ กรภาครั ฐ  เ ช่น  ส่ วนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ  องค์ กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญ  

องค์การมหาชน และองค์กรในก ากับของรัฐ เป็นต้น  
  ๓.๒.2 กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน สถานประกอบการ ธนาคาร เป็นต้น  
  ๓ .2 .๓  กลุ่ ม อ งค์ ก รภ าคป ระช าสั ง คม  เ ช่ น  ส ม าค ม  มู ล นิ ธิ  อ ง ค์ ก ร  พัฒน า เ อ กชน แล ะ 

องค์กรสาธารณประโยชน์  เป็นต้น 

4. หลักการส่งเสริม “องค์กรคุณธรรม” :  
4.1  ระเบิดจากภายใน : เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้น าและสมาชิกในองค์กร 
4.๒  เป็นระบบ : ท าพร้อมกันท้ังองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ผสมผสานกับการท างานปกติขององค์กร 
4.๓  หลักความจริง : เริ่มจากสภาพความเป็นจริงขององค์กร มีความตั้งใจจริงและลงมือปฏิบัติจริง 
4.๔  สู่ ความดีงาม  : เป้ าหมาย คือ  การ เสริ มสร้ า งจิตส านึกของคนในองค์กร ไปสู่ การประพฤติ 

ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม 
4.๕  การมีส่วนร่วม : ควรพัฒนาองค์กรคุณธรรมในทุกข้ันตอน ต้องท าให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมจากคนทุกระดับ 
ซึ่งการจะเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมนั้น อบต.บุ่งคล้า จะต้องรวบรวมผลงานที่ได้ท ามาสรุปรวม

รวมเป็นรูปเล่มเสนอให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
                         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 



มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                        3.1 เรื่องการพิจารณาคัดแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนา กองก าลังสุรศักดิ์
มนตรี  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้รับการประสานงานจากหน่วยทหารพัฒนาว่ามีแผนจะเข้ามาด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย งานถนน งานขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ า งานปรับปรุงคุณภาพน้ า(ติดตั้งเครื่อง
กรองน้ า) งานพัฒนาอาชีพเป็นต้น ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งปัจจุบันหน่วยทหารพัฒนาก าลังด าเนินการก่อสร้างที่ต าบลชัยพร 
ปีงบประมาณ 2564 จะเข้าพื้นที่อ าเภอพรเจริญ และปีงบประมาณ 2565 มีแผนจะเข้าด าเนินการในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า ซึ่งทาง
ผู้บังคับบัญชา หน่วยทหารดังกล่าวได้มาประสานงานขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ โดย
ก าหนดจะจัดประชุมที่ห้องประชุมอบต.บุ่งคล้าในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกได้ เข้าร่วมประชุมกับหน่วย
ทหารพัฒนา และขอมติที่ประชุมคัดเลือกถนนลูกรังที่เป็นสายส าคัญเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวทางเป็นถนนลาดยาง 
ระยะทางประมาณ 4 กม. และโครงการดังกล่าวจักต้องบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

มติที่ประชุม  คัดเลือกเส้นทางสายบ้านขามเปี้ย – โรงพยาบาลบุ่งคล้า  
                     3.2 เรื่องขอความเห็นชอบปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในอ านาจของรองนายกรัฐมานตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้เสนอ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเช่ือมระหว่างบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเดิ่น  -บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3  ต าบลบุ่งคล้า ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ซึ่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเชิญผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุม 2502 ตึกบัญชาการ 2 ท าเนียบรัฐบาล  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการแต่ต้องให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าจะต้องจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการในสัดส่วนเท่ากัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตรวจสอบแล้วไม่ปรากฎ
โครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับการจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนินโครงการ โครงการนั้นจะต้องมีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความเห็นชอบบรรจุแผนงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายเช่ือมระหว่างบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเดิ่น  -บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3  ต าบลบุ่งคล้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 516 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย รวมระยะทางทั้งสองช่วง 
1,532 เมตร ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จจะท าให้ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ และให้สมาชิกสภาได้พิจารณาคัดเลือกโครงการของแต่ละหมู่บ้านยกเว้นหมู่ 3 เพื่อให้กองช่างได้ส ารวจ
ออกแบบและประมาณราคาต่อไป ทั้งนี้ให้ทุกหมู่บ้านน าไปหารือในเวทีการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วแจ้งที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไปเมื่อสภาได้เห็นชอบแล้วให้แจ้งกองช่างทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

                         4.1 เรื่องรายงานการใช้จ่ายโครงการประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ ไทย-ลาว ประจ าปี 2562 ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าไดจ้ัดงานประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ไทย – ลาว ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2562 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม            รับทราบ 

ประธาน                นัดประชุมครั้งต่อไปวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 

ปิดประชุม   เวลา   15.30 น. 
 
 

                         ลงชื่อ                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายชนะ   พรหมอารักษ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 
 

                      ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชัยโรจน์   อโคตมี) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 



 


