
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ -นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายชัยโรจน์  อโคตมี ประธานสภาฯ ชัยโรจน ์ 062-5955410 
2 นายเพียรชัย ค าเสนา รองประธานสภาฯ เพียรชัย 087-2358461 
3 นายสมศักดิ์ โต้ดสี สมาชิกสภา  ม.3 สมศักดิ์  087-6437551 
4 นายนิพันธ์ ตระแก้วจิตร์ สมาชิกสภา  ม.6 นิพันธ์ 081-4714660 
5 นายประวิทย์ โคตรรัตน์ สมาชิกสภา  ม. 2 ประวิทย์ 099-8294151 
6 นายธงชัย  โคตรรัตน ์ สมาชิกสภา  ม.1 ธงชัย 094-5402532 
7 นายสมัคร พรมพุทธ สมาชิกสภา  ม.4 สมัคร 065-3438257 
8 นายธนพล  ผลจันทร์ สมาชิกสภา  ม.6 ธนพล 065-3433610 
9 นายสุเทพ วงค์ส าเนา สมาชิกสภา  ม.9 สุเทพ 062-4403746 

10 นางจริน ค ากอง สมาชิกสภา  ม.1 จริน 087-2288624 
11 นายชูเกียรติ  พรมดวงดี สมาชิกสภา  ม.4 ชูเกียรติ 061-0516485 
12 นายพานิช อะโคตรมี สมาชิกสภา  ม.5 พานิช 089-9597545 
13 นางเรียม  อังคณา สมาชิกสภา  ม.5 เรียม 092-8327873 
14 นายอดุลย์ หัสสิม สมาชิกสภา  ม.8 อดุลย์ 083-3417284 
15 นายสุธี  พิลาดิษฐ์ สมาชิกสภา  ม.7 สุธ ี 065-3433722 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายวิรัตน์    จ าปาทุม สมาชิกสภา  080-1983834 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายชนะ พรหมอารักษ์ ปลัด อบต. ชนะ 081-6700909 
     

รวม  สมาชิกสภา อบต.   ทั้งหมด      16 คน 

     ผู้มาประชุม           จ านวน      15  คน 

     ผู้ไม่มาประชุม(ลา) จ านวน       -.  คน  

     ผู้ขาดประชุม  จ านวน       1    คน 

     ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       1   คน 



     เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายชนะ  พรหมอารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการห้องประชุมได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าผู้มาประชุมที่ได้ลง
ลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15  คน ผู้ไม่มาประชุม 1 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 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียก 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

จัดท า”ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน”และรายงานผ่านระบบ google drive ประกอบกับได้ด าเนินการ
พัฒนาระเบียบวิธีวิจัยโครงการติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก 
ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น าส่งองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)ไปแล้วนั้น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ในการด าเนินการขั้นต่อไป จะต้องรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานของถังขยะเปียกเพ่ือประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (t-ver ) และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาการ
ขอขึ้นทะเบียนโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอส่งแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของถังขยะเปียกจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้วรายงานข้อมูลฯ
ทาง อีเมล bunyanuch”dla@gmail.com  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านได้
มีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูลดังกล่าวด้วย 

มติที่ ประชุม  รับทราบ 
1.2 เรื่องการด าเนินโครงการพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งขอความร่วมมือส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าธรรมชาติ

(แม่น้ าขนาดเล็ก ล าคลอง ห้วย ล าธาร) ที่เป้นต้นน้ าหรือมีความเหมาะสมที่จะกับเก็บน้ าและสามารถใช้แรงงานคน
จัดท าฝายชะลอน้ าในช่วงก่อนฤดูฝนได้ และแหล่งน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนที่มีสภาพช ารุด
ทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีวิทยุสท่อสารในราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นถึงจังหวัด ทุกจังหวัด ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนการส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าธรรมชาติ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมส าหรับกักเก็บน้ า และสามารถใช้แรงงานคนจัดท าฝายชะลอ
น้ าในช่วงก่อนฤดูฝน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุความประสงค์ของงบประมาณท่ีจะต้องใช้ด าเนินการ
ดังกล่าว และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานที่ก าหนดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นั้น 



องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตรวจสอบแล้วในบัญชีจัดสรรไม่ปรากฏรายชื่อขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                      มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า สมัยสามัญสมัย
ที่2 /2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                      3.1  เรื่องการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาถนน       5  ป ี
ปลัดอบต.         ตามที่ได้แจ้งให้สภาได้รับทราบในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาถนน 5 ปี ในคราวการประชุมครั้งที่ 
1 วันที่ 17 พฤษภาคมไปแล้วนั้น  ดังนั้นเพ่ือให้ได้ขอมูลที่ครบถ้วนสามารถน าไปบรรจุลงในแผน และรายงาน
จังหวัดทราบต่อไปนั้นจึงขอให้ทางสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและน าเสนอเส้นทางท่ีจะบรรจุเข้าแผน โดยลง
รายละเอียดในแผนที่ หรือจะน าเสนอเขียนเป็นรายการส่งก็ได้ ขอให้เสนอตามล าดับหมู่บ้านครับ  
ที่ประชุมได้น าเสนอสรุปได้ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 
1.ซ่อมแซมถนนเส้นริมโขง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ให้เป็นผิวจราจรลาดยาง 
2.ซ่อมแซมผิวจราจรเส้นจากสะพานห้วยสหายถึงโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 
3.สร้างถนนลูกรังสายป่าช้าบุ่งคล้าหมู่ 1 ถึงบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ 2 ยาวประมาณ 550 เมตร กว้างหกเมตร 
4.ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมบ้านบุ่งคล้าหมุ่ที่ 1 ถึงบ้านท่าส้มโฮงหมู่ 4 ต าบลโคกกว้าง ยาวประมาณ 3 กม. 
5.ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นข้างตลาดสดกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 
หมู่ 2  
1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทล.212ถึงโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า กว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทล 212 ถึงโรงพยาบาลบุ่งคล้า กว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร 
3.ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกประปาหมู่ 2 - บ้านายอ าเนิต ติดห้วยหนองบัวตอนล่าง กว้าง  6 เมตร บาว 
1,000 เมตร 
4.ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังรพ.บุ่งคล้า ถึงทางเข้าบ้านนาจาน  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
5.ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างรพ.บุ่งคล้า ถึงทางเข้าบ้านนาจาน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
6.ก่อสร้างถนนสายหน้ารพ.บุ่งคล้า ถึง ถนนสายเชื่อบ้านขามเปี้ยกับบ้านนาจาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
7.ก่อสร้างถนนคสล.จากทล.212ถึงถนนการเกษตรบ้านหนองเดิ่น กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
8.ก่อสร้างถนนสายแยกบ่อขยะ ถึงถนนเพ่ือการเกษตรบ้านหนองเดิ่น กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
9.ก่อสร้างถนนคสล.จากทล.212ถึงทุ่งนานายสนิท โคตรรัตน์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
10.ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านนายเม็งถึงบ้านนางตู่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 
11.ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างคอกหมูนางมุกดา ไชยบัง ถึง กุดกว้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
หมู่ 3  
1.ก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบเขื่อนกั้นตลิ่งโขง กว้าง 8 เมตร ยาว 1125 เมตร 



2.ก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายบ้านบุ่งคล้าเหนือถึงบ้านหนองเดิ่นท่า  กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
3.ก่อสร้างถนนคสล.หน้าสถานีสูบน้ าบ้านบุ่งคล้าเหนือถึงเขื่อนกั้นตลิ่งโขง กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร 
4.ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากทุ่งนาพระนอบ ซาแสงบงถึงห้วยหนองบึง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
5.ก่อสร้างถนนคสล.บุ่งคล้าเหนือถึงบ้านหนองเดิ่นทุ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หมู่ 4 
1.ก่อสร้างถนนคสล.สายทล212ถึงบ้านาจาน  กว้าง 6 เมตรยาว 2กม. 
2.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อขยะถึงถนนสายบ้านนาจานไปหนองเดิ่นเหนือ กว้าง 6 เมตา ยาว 1 กม. 
3.ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านนายอนุวัฒน์ เคนหาราช กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กม. 
4.ก่อแสร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านนายนภา วงศาสิน ถึงถนนลาดตระเวน กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กม. 
5.ก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมทางเข้าบ้านนาจานถึงหลังโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
หมู่ 5  
1.ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดถึงหนองกุดกว้างถึงสายหนองปลาดุกกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
2.ก่อสร้างถนน คส,สายหน้าบ้านนายบุญยงค์ อะโคตรมีถึงโนนวังเยี่ยม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
3.ก่อสร้างถนนสายหน้าบานนายจ าเนียร โคตรสี ถึง สวนปาล์มนายเฉลียว พรมราช กว้าง 5 เมตรความยาว 700 
เมตร 
4.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปลาลอดถึงนานายทะเนียน ภูมิสุข ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 5 เมตร 
5.ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยก้านเหลืองถึงถนนสายหนองปลาดุก กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หมู่ 6  
1.ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายคอนสีถึงโคกสนามบิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1.5 กม. 
2.ก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามบินถึงป่าช้าบ้านขามเปี้ย กว้าง 6 เมตร ยาว2 กม. 
3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามบินถึงวังจุหลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 
4.ก่อสร้างถนน คสล.สายสนามบิน ถึงบ้านโนนสะอาด กว้าง 5 เมตรยาว 3.5 กม. 
5.ก่อสร้างถนนคสล.หลองปลาลอดเชื่อมถนนสนามบิน-โนนสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 
6.ก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนแพงถึงป่าช้า กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
7.ก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามบิน -โนนสะอาด -ห้วยหนองดินแดง -ทางเข้าบ้านขามเปี้ย กว้าง 6 เมตรยาว 
1,500 เมตร 
หมู่ 7  
1.ก่อสร้างถนนคสล.สายรพ.บุ่งคล้าถึงเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
2.ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายทล 212 -เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว  กว้าง 8 เมตร ยาว 6 กม. 
3.ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคสล.สายบ้านขามเปี้ยถึงบ้านซ าบอน โดยขยายไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 3 กม. 
4.ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าบ้านขามเปี้ยถึงบ้านดอนแพง กว้าง 5 เมตรยาว 1 กม. 
5.ก่อสร้างถนนคสล.ป่าช้าบ้านขามเปี้ย ถึง ทางเข้าบ้านขามเปี้ย กว้าง 5 เมตรยาว 1,500 เมตร 
หมู่ 8 
1.ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านซ าบอนถึงบ้านโนนสะอาด กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร 
2.ก่อสร้างถนน คสล.สายซ าบอนถึงโนนต้อง นาป่าว่านถนนตรวจการณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 



3.ก่อสร้างถนนสายซ าบอน ถึงหนองหวาย กว้าง 6 เมตร ยาว 1.4 กม. 
4.ก่อสร้างถนนสาย ซ าบอนถึงนาซ าซาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1 กม. 
5.ก่อสร้างถนน คสลสายทางเข้าวัดสมบูรณ์ปราณี ถึงบ้านขามเปี้ย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หมู่ 9  
1.ก่อสร้างถนนคสล.สายโนนสะอาด -บ้านซ าบอน 
2.ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนสะอาดป่าช้าบ้านดอนแพง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
3.ก่อสร้างถนนคสล.สายโนนสะอาดสนามบินดอนแพง กว้าง 5 เมตร ยาว 2.2 กม. 
4.ก่อสร้างถนนคสล.สายนานายอาทิตย์ ผลจันทร์ถึงฝายน้ าล้นห้วยขามเปี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 1.2 กม. 
5.ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าบ้านนายสะอาด พิมพ์สุวรรณ์ ถึงท่ีนานายนรงค์ นนท์สะเกษ กว้าง 5 เมตร   
   3.2  เรื่องการจัดท้าแผนพัฒนาแหล่งน้้า   5 ปี 
ที่ประชุมสรุปแหล่งน้ าดังนี้ 
ม. 2 

1. ห้วยหนองคล้า กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 700 เมตร 
2. ห้วยหนองบัวตอนบน กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 400 เมตร 
3. ห้วยหนองบัวตอนล่าง กว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 700 เมตร 
4. ห้วยกุดแคนตอนบน กว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
5. ห้วยกุดแคนตอนล่าง กว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

ม.3 
6. หนองบึงน้อย กว้าง 80 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 4 เมตร พท.5,200 ลบ.ม. 
7. หนองแสง กว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร  14,400 ลบ.ม. 
8. ห้วยหนองบึงน้อย กว้าง 10 เมตร ยาว 1500 เมตร ลึก 4 เมตร 

ม.4  
      9. ห้วยหนองแวง กว้าง  6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
      10.ห้วยกระต่อย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
      11.ห้วยกกจาน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
      12. หนองแวง 25 ไร่ ลกึ 3 เมตร 
      13.หนองหัวควาย  4 ไร่ ลึก 2 เมตร 
ม.5  
      14.ห้วยก้านเหลือง กว้าง 150 ยาว 800 เมตร ลึก 3 เมตร 
ม.6  
      15.สระสาธารณะประโยชน์ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร 
ม.7 
       16.ห้วยหนามแท่ง กว้าง 10 เมตร ยาว 2000 เมตร 
       17.ห้วยยิงหมู กว้าง 10 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
       18.ห้วยกวางเขา กว้าง 10 เมตร ยาว 2,000 เมตร 



หมู่ 8  
 19.หนองช้างไล่  
 20.หนองหวาย 
 21.ห้วยตาดเฮี้ย 
 22.ห้วยป่าหว่าน 
 23.ห้วยโปร่ง 
หมู่ 9 
          24.หนองแสง 
 25.หนองกางแซง 
 26.หนองทุ่มใหญ่ 
 27.ห้วยขามเปี้ย 
           28.หนองหล่ม 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน     มีท่านสมาชิกท่านใด้จะเสนอเรื่องในวาระนี้โปรดเสนอต่อที่ประชุมครับ หากไม่มีขอนัดประชุมครั้ง
ต่อไป วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ครับ ขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุม  เวลา 16.40 น 
 

ลงชื่อ                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                       (นายชนะ     พรหมอารักษ์) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                       (นายชัยโรจน์   อโคตมี) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 


