
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
สมัยสามัญสมัยท่ี 4 /2562 ครั้งท่ี 1  

วันที่ 14 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 นายประวิทย์  โคตรรัตน ์ สมาชิกสภา (ม.2) ประวิทย์  โคตรรตัน ์ 099-8294151 
4 นายธงชัย     โคตรัตน ์ สมาชิกสภา (ม.1) ธงชัย     โคตรัตน์ 094-5402532 
5 นายธนพล    ผลจันทร ์ สมาชิกสภา (ม.6) ธนพล    ผลจันทร ์ 065-3433610 
6 นายวิรัตน์    จ าปาทุม สมาชิกสภา (ม.9) วิรัตน์    จ าปาทุม 095-4413040 
7 นายพานิช    อะโคตรม ี สมาชิกสภา (ม.5) พานิช    อะโคตรม ี 065-2909882 
8 นายสมัคร    พรมพุทธ สมาชิกสภา (ม.5) สมัคร    พรมพุทธ 065-3438257 
9 นายอดุลย์    หัสสิม สมาชิกสภา (ม.8) อดุลย์    หัสสมิ 083-3417284 

10 นายสุเทพ    วงค์ส าเนา สมาชิกสภา (ม.9) สุเทพ    วงค์ส าเนา 062-4403746 
11 นางเรียม      อังคณา สมาชิกสภา (ม.5) เรียม      อังคณา 092-8327873 
12 นายสมศักดิ์   โต้ดส ี สมาชิกสภา (ม.3) สมศักดิ์   โตด้ส ี 087-6437551 
13 นายสุธี        พิลาดิษฐ์ สมาชิกสภา (ม.7) สุธี         พิลาดิษฐ 065-3433722 
14 นางจริน       ค ากอง สมาชิกสภา (ม.1) จริน       ค ากอง 087-2288624 

ผู้ไมม่าประชุม 
1 นายชูเกียรติ  พรมดวงด ี สมาชิกสภา(ม.4)   
2 นายนิพันธ์    ตระแก้วจิตร ์ สมาชิกสภา(ม.6)   

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      14  คน 
     ผู้ไมม่าประชุม(ลา) จ านวน         คน  
     ผู้ขาดประชุม  จ านวน      2   คน 
     ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน     1   คน 
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายชนะ  พรหมอารักษ์ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปฏิบัตหิน้าท่ีเลขานุการสภาได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าผู้มาประชุมที่ไดล้งลายมือช่ือไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14  คน ถือว่าครบ
องค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม  1  คน  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เข้าห้องประชุม      นายชัย
โรจน์   อโคตมี ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ขึ้นท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม ประธานสภาฯ ได้ตรวจดูสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  
เริ่มประชุม  เวลา 9.45 น. 



ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชมุทราบ 
1.1 เรื่องการเตรียมพื้นที่โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ ด้วยองค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าไดร้ับประสานงานจากหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ว่ามเีป้าหมายที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ในปีงบประมาณ 
2565 มีโครงการประกอบด้วยงานการก่อสร้างถนนลาดยาง งานการพัฒนาแหล่งน้ า งานการพัฒนาอาชีพเป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการในพื้นที่ต าบลโคกก่อง หลังจากนั้นในปีงบประมาณ 2564จะเข้าพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตอ าเภอพรเจริญ 
เมื่อเสร็จสิ้นภารกจิในพื้นที่อ าเภอพรเจรญิแล้วในปีงบประมาณ 2565 ถึงจะเข้ามาด าเนินในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า ทั้งนี้หน่วยทหารขอนัด
ประชุมแกนน า ก านันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอบต.บุ่งคล้า เวลา 09.00 น เพื่อสรปุ
รวบรวมข้อมลู ทิศทางการพัฒนา ตลอดจนสายทางที่ต้องการให้หนว่ยทหารเข้ามาด าเนินการก่อสร้างให้ จึงขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านรว่ม
ประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
                        มติท่ีประชุม   รับทราบ 

1.2  เรื่องการเตรียมโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเสนอ สนทช. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้รับการประสานงาน
จากนายค าฟอง คะแก้ว อดีตรองนายกอบต.บุ่งคล้า และนางกานดาพร ไชยปากดี อดตีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม อ าเภอบึง
โขงหลง ว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีเป้าหมายที่จะใหต้ าบลบุ่งคล้าไดร้ับการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร 
ชลประทานระบบท่อ ซึ่งรายละเอยีดในการวางแผน น าเสนอโครงการอย่างไรนั้นจะมผีู้มีประสบการณ์มาน าเรียนในรายละเอียดให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเบื้องต้นได้รับการประสานงานมาว่าจะเดินทางมาในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้นจึงขอเรยีนเชิญสมาชิกสภา 
และคณะกรรมการบริหารจดัการน้ าชุมชนต าบลบุ่งคล้า ไดเ้ข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมอบต.บุ่งคล้า ส าหรับแนวทางการพัฒนาท่ีคิดไว้คือ ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 บ้านดอนแพงจะประสบปัญหาฝนท้ิงช่วงไม่มีแหล่งน้ าในพ้ืนท่ี 
หากจะน าเสนอโครงการชักน้ าจากห้วยก้านเหลืองหรือจากหนองหล่ม ห้วยขามเปี้ย แล้วสร้างหอถังสงูไว้ท่ีบ้านโนนสะอาดจากนั้นก็วาง
ระบบกระจายน้ าลงมาในพ้ืนท่ีนาบ้านดอนแพงก็จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ และอีกแนวทางคอืการชักน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยสหาย
ส่งข้ามทางหลวงแผ่นดิน 212 ส่งเข้าพื้นที่การเกษตรโซนทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอ ก็ขอให้ทางสภาไดล้องพิจารณา และเขา้ร่วมประชุม
ตามวันเวลาดังกล่าว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
1.3 เรื่องการเตรียมเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรฐับาลปีงบประมาณ 64        

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทยว่าส านักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบรูณาการนโยบาย พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค และบูรณาการแผนงานโครงการของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาระดับภาคให้มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพและประเด็นปญัหาส าคญัในและสามารถขับเคลื่อนการพฒันาแผนพัฒนาภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิผลสมัฤทธ์ิ 
เป็นรูปธรรมให้ส่วนราฃการจัดส่งร่างข้อเสนอแผนงานโครงประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าตามแบบฟอร์มที ่
ก าหนดส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาตภิายในวันศุกร์ที่  ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมใช้เป็นกรอบ
เบื้องต้นส าหรับพิจารณาการบูรณาการข้อเสนอโครงการกับแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาคก่อนท่ีส่วนราชการจะจดัท าข้อมูลเสนอ
โครงการฉบับสมบรูณเ์พื่อเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไปกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่พิจารณาแล้วเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจดัท าแผนปฏิบตัิการภาคและแผนงานบูรพาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเปีนไปด้วยความเรยีบร้อยจึงขอให้จงัหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนหอ้ง
ถิ่นที่มีความประสงค ์
จะขอรับการสนับสบุนงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการดังนี ้
๑.บันทึกข้อมูลแผนงานโครงการทีต่้องการเสนอลงในแบบฟอร์มออนไลน์ตาม  QRCode และลิงค์ท้ายหนังสือฉบับนี้พร้อมกับจดัท าแบบ
สรุปโครงการแบบย่อ (ProjectIdea) 
ส่งให้กรมส่งเสรมิการปกครองห้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ekk.dla@gmailcomภายในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพือ่
รวบรวมส่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติตามก าหนดโดยองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นสามารถบันทึกข้อมลูใน
แบบฟอร์มออนไลนไ์ด้จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. 
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๒. จัดท าข้อมูลที่ได้บันทึกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ตามข้อ ๑ ลงในตาราง “แบบเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค” พร้อมกับ
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ในรูปแบบ เอกสารจัดส่งให้จังหวัดรวบรวมส่งให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจ านวน ๒ ชุด 
3.ให้เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จัดส่งเอกสารตามข้อ ๒ พร้อมกับแบบขอรับการสนับสนุนโครงการ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย แบบแปลนโครงการ ภาพถ่ายสถานท่ี ส าเนาแผนพัฒนาทอ้งถิ่น หนังสือแสดงสิทธ์ในที่ดิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วข้องเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณในโอกาสต่อไปในการนี้ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน
โครงการ จากส่วนราขการที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จ านวนตามความเหมาะสม เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบ
รายละเอียดโครงการประมาณการราคาแบบแปลนผังบรเิวณภาพถ่ายวงเงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานของทางราชการโดยค านึงถึงผลประโยขน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญพร้อมกับรวบรวมเอกสารตามข้อ ๒ และ 3 ส่งใหก้รม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕:๖๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไต้จาก QR Code หรือลิงค์ ท้าย
หนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

1.4 เรื่อง การจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี  ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดร้ับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปจดัพิมพ์เปน็แผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 น้ิว จ านวน 23,323,000 แผ่น 
ส าหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆได้น้อมส านกึในพระมหากรณุาธิคณุอันหาที่สดุ
มิได้และเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการนี้เพื่อให้การ
ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกยีรติ จึงขอใหจ้ังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ด าเนการจัดพิธี ตามวัน เวลา และสถานท่ีตามที่องค์กรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ประธาน ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพิจารณาจัดพิธีได้ตามความพร้อมและตามที่เห็นสมควร และรวบรวมผลการด าเนินการ
ภาพถ่ายและส่งส าเนาบัญชรีับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2563  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

1.5 เรื่องโครงการเดินวิ่งมินิฮาฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบึงกาฬ 1 ธันวาคม 2562 ด้วย
กระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายให้ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรตเินื่องในโอการมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจ านวน 7 โครงการ และโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดนิ 
- วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯเป็นหนึ่งในจ านวน 7 โครงการ โดยจังหวัดบึงกาฬ ได้ก าหนดจัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 
โดยก าหนดการรับสมัครฯเดิน - วิ่ง ระหว่างวันท่ี 1-25 พฤศจิกายน 2562 สถานท่ีรับสมัครได้แก่ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ/องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และทางเฟสบูค้ ผู้สมคัรร่วมกิจกรรมจะไดร้ับเสื้อ + เหรียญทีร่ะลึก (ค่าสมคัร 200 
บาท +เหรียญ 150 บาท รวม 350 บาท) เป้าหมาย 2,500 คน จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาได้ช่วยประชาสมัพันธ์และสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

1.6 เรื่องการจัดเตรียมแผนงานโครงการระดับภาค            

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทยว่า ส านักงาน สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และเจ้าภาพแผนงานบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดบัภาค มี
หน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาภาค และบูรณาการแผนงานโครงการของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาภาค ให้มีความ
สอดคล้อง กับศักยภาพและประเด็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคไดถู้กอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิผลสมัฤทธิอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ส่วนราชการจัดส่งร่างข้อเสนอแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในลักษณะ
ห่วงโซ่คุณค่าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งให้ส านักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมใช้เป็นกรอบเบื้องต้นส าหรับพิจารณาการบรูณาการข้อเสนอโครงการกับแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ก่อนท่ี ส่วน



ราชการจะจดัท าข้อมูลเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคพิจารณา กลั่นกรองตาม
ขั้นตอนต่อไป 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่พิจารณาแล้วเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจดัท าแผนปฏิบัติการภาคและ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเปีนไปด้วยความเรยีบร้อย จึง
ขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสบุนงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี ้

๑. บันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ต้องการเสนอลงในแบบฟอร์มออนไลน์ตาม QR Code และลิงค์ทา้ยหนังสือฉบับนี้ 
พร้อมกับจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ส่งให้กรมส่งเสริม การปกครองห้องถิ่น ทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ 
ekk.dla@gmailcomภายในวันอังคารที่๑๙พฤศจิกายน๒๕๖๒เพื่อรวบรวมส่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติตาม
ก าหนดโดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลนไ์ด้จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. 

๒.จัดท าข้อมลูที่ได้บันทึกลงในแบบฟอร์มออนไลนต์ามข้อ๑ลงในตาราง“แบบเสนอแผนงานโครงการภายใต้
แผนพัฒนาภาค” พร้อมกับแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)ในรูปแบบเอกสารจัดส่งให้จังหวดัรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จ านวน ๒ ชุด 

๓. ให้เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จัดส่งเอกสารตามข้อ ๒ พร้อมกับแบบ ขอรับการสนับสนุน
โครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย แบบแปลนโครงการ ภาพถ่ายสถานที่ ส าเนาแผนพัฒนา ท้องถิ่น หนังสือแสดงสิทธิ์ ในที่ดิน และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ส านักงบประมาณในโอกาสต่อไปในการนี้ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ จากส่วนราขการที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จ านวนตามความเหมาะสม เพื่อ
ท าหน้าที่ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ประมาณการราคา แบบแปลน ผังบริเวณ ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณ ของโครงการ ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยค านึงถึงผลประโยขน้สูงสุด ของทางราชการเป็นส าคัญ พร้อมกับรวบรวมเอกสารตามข้อ 
๒ และ ๓ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไต้จาก QR 
Code หรือลิงค์ ท้ายหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
มติที่ประชุม      รับทราบ 
                          1.7 การเตรียมงานฉลองครบรอบ 23 ปี อ าเภอบุ่งคล้า 6 ธันวาคม 2562 ด้วยอ าเภอบุ่งคล้า ก าหนดให้มีการจดั
งานวันครบรอบ 23 ปี พิธีท าบุญเมืองประจ าปี 2562 ณ บริเวณซุม้เสาค้ าบ้านชูเมือง เฉลมิพระเกียรติฯ เพื่อให้บ้านเมืองหรือประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอบุ่งคล้า อยู่ดีมสีุข อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเป็นการขจดัอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาด
ปลอดภัย กิจกรรมภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมบวงสรวงท าบุญตักบาตรและพิธีท าบุญเมือง กิจกรรมภาคค่ าจะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ คนดีศรีบุ่งคล้า และงานเลีย้งขันโตก และการแสดงบนเวที  
มติที่ประชุม      รับทราบและใหจ้องขันโตกในส่วนของสมาชิกสภา 3 ขันโตก พนักงาน 7 ขันโตก 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                             -ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                      3.1 เรื่องขอความเห็นชอบปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) 
                            ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้รับประสานวา่ มีงบประมาณของรองวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
โดยให้อปท.เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยการให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอรบัการสนับสนุนจะต้องสมทบโครงการ
ในสัดส่วนร้อยละห้าสิบ ซี่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเช่ือม
ระหว่างต าบลบุ่งคล้ากับต าบลหนองเดิ่น งบประมาณที่ต้องใช้ทั้งสิ้น 2,658,000 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณของรองนายก จ านวน 
1,329,000 บาท และในส่วนของอบต.1,329,000 บาท โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้  



1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ข้อมูลพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 48Q e 0392458 ,n 2024841 จุดสิ้นสุดโครงการ 48Q e 
0392765,n20224415 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ข้อมูลพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 48Q e 0392765,n20224415 จุดสิ้นสุดโครงการ 48Q 
e0393121,n2024045 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ไดบ้รรจลุงในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อเพิ่มเติมบรรจุโครงการดังกล่าว ประกอบ
กับวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 คือวันพรุ่งนี้นายอ าเภอได้แจ้งให้เดินทางเข้าไปช้ีแจงรายละเอียดโครงการและยืนยันการสมทบ
งบประมาณที่ห้องประชุม 2502 ตึกบัญชาการ 2 ท าเนียบรัฐบาล 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
                      3.2 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนนุจากงบประมาณรองนายกรัฐมนตรี ท่ีก าหนดให้มีการสนบัสนุนงบประมาณ 50% นั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าจะต้องด าเนินการโดยการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้อมูลพิกัดจดุเริม่ต้นโครงการ 48Q e 
0392765,n20224415 จุดสิน้สุดโครงการ 48Q e0393121,n2024045 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร พร้อมไหลท่างลูกรังข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 1,329,000 บาท จึงขอ
แจ้งยอดเงินสะสมทีส่ามารถใช้จ่ายไดด้ังนี้ 
                     ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  

เงินสะสมที่น าไปใช้
จ่ายได้ ณ ปัจจุบัน
หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงิน
สะสมที่ต้องฝาก ก.

ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว 
 
 
 
 

1 

ส ารองจ่ายเงิน
สะสมที่มีภาระผู้

พันแล้วแต่ยังไม่ได้
จ่ายแต่ยังไม่ได้

ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการ

และยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

 
 

2 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ ณ 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

3=1-2 

ส ารองงบบุคลากร 
(ประมาณ 6 

เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ส ารองจ่ายกรณียัง
ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน =
เงินเดือน 

ค่าตอบแทนครู 
ผู้ดูแลเด็กประมาณ 
3 เดือน อื่นๆเช่น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประมาณ 6 เดือน 

 
5 

เงินสะสมคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6=3-4-5 

ส ารองกรณี
สาธารณะภัย 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

7=6*10% 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้จ่ายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

8=6-7 
23,575}972.28 6,998,000 16,577,972.28 4,327,979 4,745,910 7,504,083.28 3,496,913 4,007,170.28 

                     ข้อเสนอ  เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1,329,000 บาท ซึ่งจะท าใหม้ีงบประมาณเงินสะสมคงเหลือ 
3,874270.28 บาท 
ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดร้ับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใตเ้ง่ือนไข ดังต่อไปนี ้(๑) ให้กระท าได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพือ่บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (๒) ไดส้่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภท ตามระเบียบแล้ว ( 3 ) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่ม ีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อไดร้ับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” ข้อ 89/1 ในกรณีที่มภีารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมคีวามจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก 
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและงบประมาณดังกลา่วไม่เพียงพอและไมต่้องด้วยเง่ือนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุน



ส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสม
หรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได ้
มติที่ประชุม  ให้สมาชิกสภา ทั้ง แปดหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ ตรวจสอบสภาพปญัหา ความต้องการเสนอขอบรรจเุข้าใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในกรณีที่ยังไมป่รากฎในแผนและน าเสนอขอใหป้ระสานกองช่างได้ส ารวจออกแบบเพื่อจักได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมไปในคราวเดยีวกัน 
ปิดประชุม  เวลา 13.00 น    
 
 
ลงช่ือ                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายชนะ     พรหมอารักษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 
 
ลงช่ือ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายชัยโรจน์    อโคตมี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า     

 


