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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2562 

ครั้งที่ 1 วันที่  30  มกราคม  2562  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี  สิมาชัย 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล  งอกลาภ 
11 นายสุนันท์  ศรีพล สมาชิก อบต.หมู่  5 สุนันท์  ศรีพล 
12 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
13 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
14 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
15 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
16 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
17 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
18 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
19 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
20 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
21 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
22 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
23 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

 
ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 

ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายก อบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
4 นายสุพรม สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
5 นางอุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ 
6 นางนภัสนันท์ สุวรรณหาญ ผช.ผญบ.ม.4 นภัสนันท์ สุวรรณหาญ 
7 นางพิสมัย ปาปะข า ผญบ.ม.3 พิสมัย ปาปะข า 
8 นางบัวเงิน ชาลีกุล สารวัตรก านัน บัวเงิน ชาลีกุล 
9 นายอดุลย์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย์ งอกลาภ 

10 นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิง ผช.ผญบ.ม.1 วิไลรัตน์ ภูงามเชิง 
11 ร.ต.ต.สรุพล กล้าประจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองฯ ร.ต.ต.สรุพล กล้าประจันทร์ 
12 นางมยุรี สิงห์โห ผช.ผญบ.ม.10 มยุรี สิงห์โห 
13 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
14 นางอภิญญารักษ์ สมองดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อภิญญารักษ์ สมองดี 
15 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
16 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
17 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
18 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
19 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.40 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 22 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.40 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    เชิญปลัด อบต. ส่วนราชการ  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)             ทราบตามล าดับ  
นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิงอยากให้ช่วยกันรณรงค์เก่ียวกับการจัดการขยะ ทุกหมู่บ้านเพ่ือความสวยงาม หมู่ 1    
(ผช.ผญบ.ม.1) ได้ท าป้ายจ านวน 6 ป้ายเพ่ือรณรงค์ขยะตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านขวาน้อย  เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามจึงอยากขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านช่วยกัน 
นางพิสมัย ปาปะข า(ผญบ.ม.3) ขณะนี้เกษตรกรมีการเผาตอซังข้าว เพื่อเตรียมการท านา และม.3ได้มาแจ้งว่า

จะท าการเผาและได้เตรียมแนวกันไฟไว้แล้ว  แต่อยากให้ทาง อบต.เตรียมรถน้ าไว้ด้วย   
ประธาน ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีการแจ้งผู้น าก่อนท าการเผา  เพ่ือไมให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บุคคลอื่น ซึ่งเป็นความผิดอาญา  ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านที่ได้แจ้งไว้ก่อน 
นายอเนก สิมาชัย(ผญบ.ม.11) (1) แจ้งเลื่อนโครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข จากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2562  เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ส่วนรายละเอียดรอความชัดเจนอีกครั้ง  
และผมได้หาประวัติหนองสัมพันธ์คร่าวๆมาให้ทุกท่านได้ทราบพอสังเขปดังนี้ 

  ในปี พ.ศ.1724-1763   หรอืพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าวรมันที่ 7 
ครองราชย์ ได้มีการสร้างพระปรางค์กู่ขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิ การก่อสร้างใช้แรงงานจาก
ชาวบ้านและส่วนมากจะเป็นแรงงานผู้หญิงท าให้การก่อสร้างล่าช้า เมื่อชาวบ้านจาก
หมู่บ้านจังหวัดใกล้เคียงทราบข่าวจึงได้พากันเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมิเพ่ือมาช่วย
ก่อสร้างปรางค์กู่ เมื่อเดินทางมาถึงได้พากันมาพักท่ีหนองน้ าแห่งหนึ่งนอกตัวเมืองชัยภูมิ 
นับดูจ านวนคนทั้งหมดที่เดินทางมาพักที่นี่ได้จ านวน 3,000 คนพอดี  ต่อมาจึงมีผู้ตั้ง
ชื่อให้หนองน้ านี้ว่า “หนองสามพัน” ต่อมาได้กลายเป็น  “หนองสัมพันธ์” เพ่ือสะดวก
ในการเรียกชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน  

  ลักษณะพ้ืนที่ทั่วไป 
  เดิมหนองสัมพันธ์มีจ านวนเนื้อที่เท่าไรไม่ปรากฏ แต่ชาวบ้านได้ช่วยกัน

ปรับปรุงมาเรื่อยๆ เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร ได้มีการ
ขุดลอกหนองสัมพันธ์  ปัจจุบันมีเนื้อท่ีทั้งหมด  315 ไร่เศษ  

  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ทิศเหนือจดบ้าน บ้านหนองฉิม ม.2 
  ทิศใต้จดพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ 
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ทิศตะวันออกจดบ้านบุ่งคล้า ม.3 

  ทิศตะวันตกจดบ้านสัมพันธ์ ม.9และ ม.5 
  พ้ืนที่ที่ไดรับประโยชน์จากหนองสัมพันธ์ มีการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจาก

การติดตั้งประปาหมู่บ้าน  ใช้เพ่ือการเกษตรและแหล่งท ามาหากินของชาวบ้านด้วยการ
จับปลาเพ่ือการบริโภคท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จาการหา
ปลาได้แก่บ้านหนองฉิม ม. 2 บ้านบุ่งคล้า ม.3 ม.11 และ ม.12 บ้านสัมพันธ์ ม.5 
และม.9  บ้านโนนแดง ม.7 และบ้านโนนหัวนา ม. 8   

                                (2) ได้มีชาวบ้านไปร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม เรื่องท่อน้ าประปาแตกในหมู่บ้านบุ่งคล้า 
ได้แจ้งการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้วไม่ใช่ของประปาส่วนภูมิภาค  เป็นของ
ประปาหมู่บ้าน ผมได้แจ้งไปที่ประธานประปาหมู่บ้านทราบแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

นางอภิญญารักษ์  สมองดี(รพ.สต.)    ขอแจ้งให้ทราบใน 3 เรื่องดังนี้ 
 (1) การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2562 ได้มีการเอ็กซเรย์ผู้ป่วย

ปรากฏว่าผู้มาตรวจ 80% ผ่านเกณฑ์ มี 20 ราย ปอดผิดปกติ  ส าหรับผู้ที่ไม่มาตรวจ
ในวันที่ 15 เก็บตกคือไปตรวจที่เทศบาล  

 (2)การฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรนบาดทะยัก ทุกเดือนคือวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
วัคซีน 1 ขวดฉีดได้ 10 คน บางท่านที่เป็นแผลอาจจะไม่ได้ฉีดทุกครั้ง จะนัดฉีดเดือน
ละครั้ง 

 (3) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายกเหล่ากาชาดจะมาเยี่ยมผู้ป่วยต าบลบุ่งคล้า ได้แก่  
หญิงตั้งครรภ์ น.ส.อภัทรชา ชยัดวงศรี หมู่ที่ 8 

 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ม.3 จ านวน 2 คน 
 - นายทัน  วงชนา 
 - นางซ่วน  คงบุ่งคล้า 
 ก าหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ปลัด อบต. -โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข  วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียด

คร่าวๆคือ ประธานคือ รมช.กระทรวงเกษตรฯ  ท าพิธีเปิด ปล่อยปลา  เยี่ยมชม
นิทรรศการ  มีการถ่ายทอดสด ไลฟ์สด มวลชนของเรา 500 คน  และนักเรียน 2 
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ  การจ าหน่ายสินค้าแปรรูปจากปลา 
อุปกรณ์หาปลา  และสินค้าจากต าบลของเรา  หมู่บ้านไหนจะน าสินค้ามาจ าหน่ายให้
แจ้งได้ที่ อบต.เพ่ือจะได้จัดสถานที่ไว้รองรับ     ส่วนก าหนดการจริงจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง 
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 -การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรทั่วไป พ.ศ.2562 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเรื่อง การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรทั่วไป พ.ศ.2562 ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง วันรับ
สมัครและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งไปแล้วนั้น  รายละเอียดโดยสรุป
ดังนี้   
-ก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  
-ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใด ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการ
สมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ สถานที่ท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 
-วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ก าหนดให้วัน
อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และก าหนดให้เปิดการออก
เสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. 
-วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ก าหนดให้
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และก าหนดให้เปิดการ
ออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. 
-วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพล
ภาพหรือผู้สูงอายุ ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียง
ลงคะแนน และก าหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 
17.00 น. 
ก าหนดวัน เวลา ยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรก่อนวันเลือกต้ัง 
1.ก าหนดวันยื่นค าขอต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นค าขอต่อ
เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 
2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ 
2.การยื่นค าขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที ่28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3.การยื่นค าขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(เฉพาะการออกเสียงลงคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน 



6 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึง
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวัน
อังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.ตามเวลาประเทศไทย 
รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง 

 ระเบียบวาระท่ี 2            เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2562  )                                   

นายบุญกอง หาญเสนา     มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 22 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ประธาน   เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหาร  45 นาที   
เริ่มประชุม(ต่อ)  เวลา 12.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 
(1) โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข  จังหวัดชัยภูมิ 
(2)โครงการฝายมีชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
(3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
หนองวังนา บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5  กว้าง 4 ม. ยาว 970 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,880 ตร.ม. 
(4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,260 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   5,040 ตร.ม. 
(5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสาย
ทางเข้าหนองสัมพันธ์ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. ชว่งที่ 
2 กว้าง 5 ม. ยาว 2,140 ม. 

ปลัด อบต.     
บันทึกหลักการและเหตุผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 

    เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 1/2562 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 อบต.บุ่งคล้าได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น 
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1. มีหนังสือสั่งการอ าเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.6/532 ลงวันที่ 23 มกราคม

2562  จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งนโยบายจัดให้มีการด าเนินโครงการ “ในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข”จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบ
นิเวศน์ของแหล่งน้ าธรรมชาติในท้องถิ่น โดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์ปลา
ในแหล่งน้ าสาธารณะเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็น
การด าเนินงานภายใต้กรอบพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ซึ่งทรงหึความส าคัญต่อการพัฒนาการประมงในแหล่งน้ ารวมทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560-
2579) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

2. ตามหนังสืออ าเภอเมืองชัยภูมิ ที่ ชย 0023.6/315 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 จังหวัด
ชัยภูมิได้แจ้งนโยบายสร้างฝายมีชีวิตเพ่ือฟ้ืนฟูป่าและสร้างความชุมชื้นให้แก่พ้ืนที่และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ า  ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 66,67(1)และ 68(1) ประกอบพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)(17)(18)(24)  ได้ก าหนดให้เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ดูแลจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยฟื้นฟูป่าและสร้างความชุ่มชื้นได้ หนังสือสั่งการของจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.4/1139 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ “โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข”จังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/2  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้าจึงได้จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น(.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมแผนครั้งที่ 1/2562  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ตามนัยข้อ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็น
เร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
ปลัด อบต.  เรื่อง “โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข”จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2562  เป็นนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ จะด าเนินการอยู่ 3 ระยะ   
   ระยะที่ 1  ด าเนินการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562(kick off) องค์กรปกครองส่วนท้อง 
   ถิ่น 142 แห่ง  
   - อบจ.ชัยภูมิ สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยลงแหล่งน้ า 
   -อบจ.ชัยภูมิ,ส านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 
   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา), 



   8 
อบต.บุ่งคล้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานปล่อยปลา จ านวน 400,000 ตัว ลงท านบ 

   ปลาหนองสัมพันธ์ พื้นที่ 300 ไร่(บ้านบุ่งคล้า ม.11) 
   -เอกชนสนับสนุนพันธุ์ปลา สมทบปล่อยลงท านบปลาหนองสัมพันธ์ 
   -อ าเภอ โดยนายอ าเภอด าเนินการ(kick off) อ าเภอละ 1 แห่ง 
   -แหล่งน้ าอ่ืนๆ นายก อปท. ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการในพื้นที่พร้อมกัน 
   ระยะที่ 2 วันมาฆบูชา  วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 

- อปท.สนับสนุนพันธุ์ปลาให้ทุกวัด 
-ส านักงานพระพุทธศาสนาติดตามว่าน าพันธุ์ปลาไปปล่อยที่ใด 
ระยะที่ 3 วันที่ 10 เมษายน 2562  ปล่อยปลา จ านวน 1,617 หมู่บ้าน 
- อบจ.ชัยภูมิ สนับสนุนพันธุ์ปลา จ านวน 1,617 หมู่บ้าน ก าหนดรับพันธุ์ปลาที่ว่าการ
อ าเภอ โดยนายอ าเภอปล่อยคาราวานรถของ อบต.สู่หมู่บ้าน 

รองประธาน   ขอสอบถามเรื่องฝายมีชีวิต ทั้งหมด 12 หมู่บ้านๆละ 1 ฝาย เราตั้งเป้าการด าเนิน 
   การไว้อย่างไร เรื่องงบประมาณและการก่อสร้าง และทุกหมู่บ้านได้ก าหนดจุดไว้ 
   หมดแล้ว แต่สมาชิกไม่ทราบ 
นางเหรียญทอง ยังดี(ส.อบต.ม.2)  ควรเชิญผู้ใหญ่บ้านประชุมร่วมกับสมาชิก อบต.หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 
ประธาน   การด าเนินการคงท าได้ยาก เพราะใช้งบประมาณจ านวนมากรวมถึงสถานที่ก่อสร้าง 
   ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
นายก อบต.  เป็นโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดก็ได้สั่งการในเรื่องนี้   

ซึ่งโครงการใช้งบประมาณจ านวนมากและเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  รวมถึงไม่มีในแผน
จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   เราคงดูว่าหมู่บ้านไหน
เหมาะสม เมื่อวานทางอ าเภอแจ้งแล้วให้ชะลอโครงการสร้างฝายออกไปก่อน เพราะใช้
งบมาก และสภาพพ้ืนที่ของเราไม่เหมาะในการก่อสร้างฝายอาจจะท าให้เกิดน้ าท่วม  จึง
ขอแจ้งให้ทราบ จะได้คุยกับทางหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ในการก่อสร้างจะเน้นการรับ
บริจาคจากประชาชน  เอกชน เช่น ไม้ไผ่ เชือก กระสอบ  ซึ่งคงต้องชะลอการ
ด าเนินการไว้ก่อน 

นายประหยัด จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.1)  หนองตาด า ม. 1 ไม่มีประตูเปิดปิด เนื่องจากช ารุดหมด ควรจะด าเนิน 
   การตรงจุดนี้ 
ปลัด อบต.  คงจะมีการก่อสร้าง 1 แห่งตามที่เรามีงบประมาณ ต้องดูความเหมาะสมและการสั่งการ 
   จากอ าเภอและจังหวัดอีกครั้ง 
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นายชาญ  กล้าจริง(ส.อบต.ม.12) ผมไม่ติดใจเรื่องการเพ่ิมแผน  แต่ผมว่าสภาพพ้ืนที่หลายแห่งไม่เหมาะสมต่อ

การก่อสร้างฝาย  อยากให้ทางกองช่างไปส ารวจพื้นที่ก่อน  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดว่าแหล่งน้ ากุดแหลม บ่อใต้ ล าปะทาวผมว่า
เหมาะสม 

นายก อบต. ส าหรับการเพิ่มเติมแผนฯ โครงการก่อสร้าง 3 โครงการเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐบาล ในการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม  ซึ่งไม่มีในแผนจึงขอเพ่ิมเติมแผนฯ 
เพ่ือรองรับการใช้จ่ายงบประมาณ  ซึ่งจะขอหน่วยงานอ่ืนหรือถ้ามีงบประมาณเพียงพอ
อาจจะใช้งบประมาณ อบต. แต่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนฯไว้ก่อน 

ประธาน มีท่านสมาชิกจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้
ความเห็นชอบ การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2562 
(1) โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข  จังหวัดชัยภูมิ 
(2)โครงการฝายมีชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
(3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
หนองวังนา บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5  กว้าง 4 ม. ยาว 970 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,880 ตร.ม. 
(4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,260 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   5,040 ตร.ม. 
(5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสาย
ทางเข้าหนองสัมพันธ์ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. ชว่งที่ 
2 กว้าง 5 ม. ยาว 2,140 ม. 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 22 เสียง 
 3.2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 (1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากบ้านบุ่งคล้าเชื่อมบ้านศรีษะกระบือ ต.หนอง

ไผ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
840  ตร.ม. งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 11,980,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น   
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  สาย

บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านศรีษะกระบือ(ต าบลหนองไผ่)  
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ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 680 ม. 

 ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตร.ม. 
 งบประมาณ 5,073,000 บาท งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 

5,073,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 
 (2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายโรงสีชุมชน-สะพาน

เชื่อมต าบลโพนทอง หมู่ที่ 7  ลูกรังกว้าง 5 ม. หนา 0.02 ม. หินคลุก กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาว 2,140 ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 
3,180,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย

โรงสีชุมชน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 เชื่อมสะพาน คสล. (ต าบลโพนทอง) กว้าง 4 ม. ยาว 
2,110 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,440 ตร.ม. งบประมาณ 4,532,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 (3)  โครงการซ่อมบ ารุงรักษาทางเสริมผิวถนนลาดยาง สายจากบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 
เชื่อมบ้านดอนกู่ ต าบลหนองไผ่ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 
9,000,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้าน

บุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอนกู่(ต าบลหนองไผ่)  กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.งบประมาณ 2,124,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2562 

 (4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านสระไข่น้ า  
ต าบลกุดตุ้ม  กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,200 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 15,000,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้าน

กุดโง้ง  หมู่ที่  4 ถึงบ้านสระไข่น้ า(ต าบลกุดตุ้ม) กว้าง 4 ม. ยาว 1,890 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 7,560 ตร.ม. งบประมาณ 4,060,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 
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(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ 
ต าบลหนองนาแซง  กว้าง 5 ม. ยาว 1,087 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 815.25 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 
15,000,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายจาก

วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ต าบลหนองนาแซง กว้าง 4 ม. ยาว 
1,068 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,272 ตร.ม. งบประมาณ 2,299,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 (6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายจากหนองสีทอน หมู่ที่ 5 – บ้านกุดเชือก ต.
หนองไผ่  กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
720 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 7,500,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายจาก

บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านกุดเชือก ต าบลหนองไผ่  กว้าง 4 ม. ยาว 1,830 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตร.ม. งบประมาณ 3,931,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

ประธาน ผมดูแล้ว  มีบางสายทางที่ถนนมีความแคบ  น่าจะเพ่ิมความกว้างได้อีก  หรือท่าน
สมาชิกจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ทั้ง 6 โครงการ  

นายก อบต. ประมาณการเป็นไปตามสภาพพ้ืนที่ ที่ทางกองช่างออกส ารวจ  บางสายทางอาจจะไม่
ท าท้ังหมดตามท่ีแผนเดิมก าหนดไว้  จุดที่น ามาด าเนินการอาจจะมีความกว้างเท่านั้น 
และทุกสายทางมีไหล่ทางด้วย 

ประธาน ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ านวน 6 โครงการ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 22 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประหยัด จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.1)เรื่องขยะ  หมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านใหญ่มีปัญหาเรื่องปริมาณขยะมาก 
นายก อบต. ขณะนี้ส่วนที่รับผิดชอบก าลังท าจุดรับขยะจุดใหญ่ๆ  ส าหรับให้ทิ้งเป็นจุดรวม และ

ส าหรับซอยเล็กๆที่รถเข้าไม่ได้ 
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นางเหรียญทอง ยังดี(ส.อบต.ม.2)  อยากเสนอที่ประชุมไม่อยากให้มีถังขยะหน้าบ้าน เช่นม. 2 อาจจะเป็น 2 จุด 

ท าเป็นตาข่ายก็ได้  หรือจะน าไปทิ้งท่ีตนเอง ไม่ทิ้งในที่สาธารณะ  อยากให้ทุกคน
ช่วยกัน 

นายก อบต. ตามท่ีท่านเหรียญทองพูดก็ดี เป็นหมู่บ้านละ 2-3 จุด เป็นการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
ส่วนขยะอันตรายก็ให้ประชาชนน าไปทิ้งที่จุดรับขยะอันตรายที่ทุกหมู่บ้านจัดไว้ แล้วรถ 
อบต.จะออกไปเก็บแล้วน าส่ง อบจ.ชัยภูมิเดือนละครั้ง  

นางนารีรัตน์ จันทร์บัว(ส.อบต.ม.1) เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถ้าเราท าได้จะเป็นการดีและประชาสัมพันธ์
ประชาชนให้น ามาทิ้งตามก าหนดวันจัดเก็บไม่ควรเอามาตั้งไว้ก่อนหลายวัน  

ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 

                                
                        

       ลงชื่อ  ชนาภา  สภุักด ี        ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังดี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 

                          ลงชื่อ    บุญกอง  หาญเสนา    ผู้ตรวจรายงานประชุม 
 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2562 

ครั้งที่ 1 วันที่  30  มกราคม  2562  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี  สิมาชัย 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายอนุกุล  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล  งอกลาภ 
11 นายสุนันท์  ศรีพล สมาชิก อบต.หมู่  5 สุนันท์  ศรีพล 
12 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
13 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
14 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
15 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
16 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
17 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
18 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
19 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
20 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
21 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
22 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
23 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา  สุภักด ี

 
ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 

ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายก อบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
4 นายสุพรม สิมาชัย ก านัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
5 นางอุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ 
6 นางนภัสนันท์ สุวรรณหาญ ผช.ผญบ.ม.4 นภัสนันท์ สุวรรณหาญ 
7 นางพิสมัย ปาปะข า ผญบ.ม.3 พิสมัย ปาปะข า 
8 นางบัวเงิน ชาลีกุล สารวัตรก านัน บัวเงิน ชาลีกุล 
9 นายอดุลย์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย์ งอกลาภ 

10 นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิง ผช.ผญบ.ม.1 วิไลรัตน์ ภูงามเชิง 
11 ร.ต.ต.สรุพล กล้าประจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองฯ ร.ต.ต.สรุพล กล้าประจันทร์ 
12 นางมยุรี สิงห์โห ผช.ผญบ.ม.10 มยุรี สิงห์โห 
13 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
14 นางอภิญญารักษ์ สมองดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อภิญญารักษ์ สมองดี 
15 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
16 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
17 นางเยาวเรศ เมฆวัน นักจัดการงานทั่วไป เยาวเรศ เมฆวัน 
18 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
19 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.40 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 22 คน ไม่มาประชุม 1 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.40 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    เชิญปลัด อบต. ส่วนราชการ  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)             ทราบตามล าดับ  
นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิงอยากให้ช่วยกันรณรงค์เก่ียวกับการจัดการขยะ ทุกหมู่บ้านเพ่ือความสวยงาม หมู่ 1    
(ผช.ผญบ.ม.1) ได้ท าป้ายจ านวน 6 ป้ายเพื่อรณรงค์ขยะตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านขวาน้อย  เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามจึงอยากขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านช่วยกัน 
นางพิสมัย ปาปะข า(ผญบ.ม.3) ขณะนี้เกษตรกรมีการเผาตอซังข้าว เพื่อเตรียมการท านา และม.3ได้มาแจ้งว่า

จะท าการเผาและได้เตรียมแนวกันไฟไว้แล้ว  แต่อยากให้ทาง อบต.เตรียมรถน้ าไว้ด้วย   
ประธาน ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีการแจ้งผู้น าก่อนท าการเผา  เพ่ือไมให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บุคคลอื่น ซึ่งเป็นความผิดอาญา  ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านที่ได้แจ้งไว้ก่อน 
นายอเนก สิมาชัย(ผญบ.ม.11) (1) แจ้งเลื่อนโครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข จากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2562  เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ส่วนรายละเอียดรอความชัดเจนอีกครั้ง  
และผมได้หาประวัติหนองสัมพันธ์คร่าวๆมาให้ทุกท่านได้ทราบพอสังเขปดังนี้ 

  ในปี พ.ศ.1724-1763   หรอืพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าวรมันที่ 7 
ครองราชย์ ได้มีการสร้างพระปรางค์กู่ขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิ การก่อสร้างใช้แรงงานจาก
ชาวบ้านและส่วนมากจะเป็นแรงงานผู้หญิงท าให้การก่อสร้างล่าช้า เมื่อชาวบ้านจาก
หมู่บ้านจังหวัดใกล้เคียงทราบข่าวจึงได้พากันเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมิเพ่ือมาช่วย
ก่อสร้างปรางค์กู่ เมื่อเดินทางมาถึงได้พากันมาพักท่ีหนองน้ าแห่งหนึ่งนอกตัวเมืองชัยภูมิ 
นับดูจ านวนคนทั้งหมดที่เดินทางมาพักที่นี่ได้จ านวน 3,000 คนพอดี  ต่อมาจึงมีผู้ตั้ง
ชื่อให้หนองน้ านี้ว่า “หนองสามพัน” ต่อมาได้กลายเป็น  “หนองสัมพันธ์” เพ่ือสะดวก
ในการเรียกชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน  

  ลักษณะพ้ืนที่ทั่วไป 
  เดิมหนองสัมพันธ์มีจ านวนเนื้อที่เท่าไรไม่ปรากฏ แต่ชาวบ้านได้ช่วยกัน

ปรับปรุงมาเรื่อยๆ เพื่อส าหรับกักเก็บน้ าไว้อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร ได้มีการ
ขุดลอกหนองสัมพันธ์  ปัจจุบันมีเนื้อท่ีทั้งหมด  315 ไร่เศษ  

  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ทิศเหนือจดบ้าน บ้านหนองฉิม ม.2 
  ทิศใต้จดพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ 
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ทิศตะวันออกจดบ้านบุ่งคล้า ม.3 

  ทิศตะวันตกจดบ้านสัมพันธ์ ม.9และ ม.5 
  พ้ืนที่ที่ไดรับประโยชน์จากหนองสัมพันธ์ มีการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจาก

การติดตั้งประปาหมู่บ้าน  ใช้เพ่ือการเกษตรและแหล่งท ามาหากินของชาวบ้านด้วยการ
จับปลาเพ่ือการบริโภคท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จาการหา
ปลาได้แก่บ้านหนองฉิม ม. 2 บ้านบุ่งคล้า ม.3 ม.11 และ ม.12 บ้านสัมพันธ์ ม.5 
และม.9  บ้านโนนแดง ม.7 และบ้านโนนหัวนา ม. 8   

                                (2) ได้มีชาวบ้านไปร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม เรื่องท่อน้ าประปาแตกในหมู่บ้านบุ่งคล้า 
ได้แจ้งการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้วไม่ใช่ของประปาส่วนภูมิภาค  เป็นของ
ประปาหมู่บ้าน ผมได้แจ้งไปที่ประธานประปาหมู่บ้านทราบแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

นางอภิญญารักษ์  สมองดี(รพ.สต.)    ขอแจ้งให้ทราบใน 3 เรื่องดังนี้ 
 (1) การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2562 ได้มีการเอ็กซเรย์ผู้ป่วย

ปรากฏว่าผู้มาตรวจ 80% ผ่านเกณฑ์ มี 20 ราย ปอดผิดปกติ  ส าหรับผู้ที่ไม่มาตรวจ
ในวันที่ 15 เก็บตกคือไปตรวจที่เทศบาล  

 (2)การฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรนบาดทะยัก ทุกเดือนคือวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
วัคซีน 1 ขวดฉีดได้ 10 คน บางท่านที่เป็นแผลอาจจะไม่ได้ฉีดทุกครั้ง จะนัดฉีดเดือน
ละครั้ง 

 (3) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายกเหล่ากาชาดจะมาเยี่ยมผู้ป่วยต าบลบุ่งคล้า ได้แก่  
หญิงตั้งครรภ์ น.ส.อภัทรชา ชยัดวงศรี หมู่ที่ 8 

 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ม.3 จ านวน 2 คน 
 - นายทัน  วงชนา 
 - นางซ่วน  คงบุ่งคล้า 
 ก าหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ปลัด อบต. -โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข  วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียด

คร่าวๆคือ ประธานคือ รมช.กระทรวงเกษตรฯ  ท าพิธีเปิด ปล่อยปลา  เยี่ยมชม
นิทรรศการ  มีการถ่ายทอดสด ไลฟ์สด มวลชนของเรา 500 คน  และนักเรียน 2 
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ  การจ าหน่ายสินค้าแปรรูปจากปลา 
อุปกรณ์หาปลา  และสินค้าจากต าบลของเรา  หมู่บ้านไหนจะน าสินค้ามาจ าหน่ายให้
แจ้งได้ที่ อบต.เพ่ือจะได้จัดสถานที่ไว้รองรับ     ส่วนก าหนดการจริงจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง 
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 -การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรทั่วไป พ.ศ.2562 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเรื่อง การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรทั่วไป พ.ศ.2562 ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง วันรับ
สมัครและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งไปแล้วนั้น  รายละเอียดโดยสรุป
ดังนี้   
-ก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  
-ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใด ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการ
สมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ สถานที่ท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 
-วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ก าหนดให้วัน
อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และก าหนดให้เปิดการออก
เสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. 
-วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ก าหนดให้
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และก าหนดให้เปิดการ
ออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. 
-วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพล
ภาพหรือผู้สูงอายุ ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียง
ลงคะแนน และก าหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 
17.00 น. 
ก าหนดวัน เวลา ยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง 
1.ก าหนดวันยื่นค าขอต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นค าขอต่อ
เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 
2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ 
2.การยื่นค าขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3.การยื่นค าขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(เฉพาะการออกเสียงลงคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึง
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวัน
อังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.ตามเวลาประเทศไทย 
รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง 

 ระเบียบวาระท่ี 2            เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2562  )                                   

นายบุญกอง หาญเสนา     มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 22 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ประธาน   เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหาร  45 นาที   
เริ่มประชุม(ต่อ)  เวลา 12.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2562 
(1) โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข  จังหวัดชัยภูมิ 
(2)โครงการฝายมีชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
(3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
หนองวังนา บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5  กว้าง 4 ม. ยาว 970 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,880 ตร.ม. 
(4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,260 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   5,040 ตร.ม. 
(5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสาย
ทางเข้าหนองสัมพันธ์ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. ชว่งที่ 
2 กว้าง 5 ม. ยาว 2,140 ม. 

ปลัด อบต.     
บันทึกหลักการและเหตุผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 

    เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 1/2562 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 อบต.บุ่งคล้าได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น 
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1. มีหนังสือสั่งการอ าเภอเมืองชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.6/532 ลงวันที่ 23 มกราคม

2562  จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งนโยบายจัดให้มีการด าเนินโครงการ “ในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข”จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบ
นิเวศน์ของแหล่งน้ าธรรมชาติในท้องถิ่น โดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์ปลา
ในแหล่งน้ าสาธารณะเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็น
การด าเนินงานภายใต้กรอบพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ซึ่งทรงหึความส าคัญต่อการพัฒนาการประมงในแหล่งน้ ารวมทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560-
2579) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

2. ตามหนังสืออ าเภอเมืองชัยภูมิ ที่ ชย 0023.6/315 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 จังหวัด
ชัยภูมิได้แจ้งนโยบายสร้างฝายมีชีวิตเพ่ือฟ้ืนฟูป่าและสร้างความชุมชื้นให้แก่พ้ืนที่และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ า  ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 66,67(1)และ 68(1) ประกอบพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)(17)(18)(24)  ได้ก าหนดให้เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ดูแลจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยฟื้นฟูป่าและสร้างความชุ่มชื้นได้ หนังสือสั่งการของจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.4/1139 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ “โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข”จังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/2  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้าจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมแผนครั้งที่ 1/2562  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ตามนัยข้อ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็น
เร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
ปลัด อบต.  เรื่อง “โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข”จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2562  เป็นนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ จะด าเนินการอยู่ 3 ระยะ   
   ระยะที่ 1  ด าเนินการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562(kick off) องค์กรปกครองส่วนท้อง 
   ถิ่น 142 แห่ง  
   - อบจ.ชัยภูมิ สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยลงแหล่งน้ า 
   -อบจ.ชัยภูมิ,ส านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 
   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา), 



   8 
อบต.บุ่งคล้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานปล่อยปลา จ านวน 400,000 ตัว ลงท านบ 

   ปลาหนองสัมพันธ์ พื้นที่ 300 ไร่(บ้านบุ่งคล้า ม.11) 
   -เอกชนสนับสนุนพันธุ์ปลา สมทบปล่อยลงท านบปลาหนองสัมพันธ์ 
   -อ าเภอ โดยนายอ าเภอด าเนินการ(kick off) อ าเภอละ 1 แห่ง 
   -แหล่งน้ าอ่ืนๆ นายก อปท. ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการในพื้นที่พร้อมกัน 
   ระยะที่ 2 วันมาฆบูชา  วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 

- อปท.สนับสนุนพันธุ์ปลาให้ทุกวัด 
-ส านักงานพระพุทธศาสนาติดตามว่าน าพันธุ์ปลาไปปล่อยที่ใด 
ระยะที่ 3 วันที่ 10 เมษายน 2562  ปล่อยปลา จ านวน 1,617 หมู่บ้าน 
- อบจ.ชัยภูมิ สนับสนุนพันธุ์ปลา จ านวน 1,617 หมู่บ้าน ก าหนดรับพันธุ์ปลาที่ว่าการ
อ าเภอ โดยนายอ าเภอปล่อยคาราวานรถของ อบต.สู่หมู่บ้าน 

รองประธาน   ขอสอบถามเรื่องฝายมีชีวิต ทั้งหมด 12 หมู่บ้านๆละ 1 ฝาย เราตั้งเป้าการด าเนิน 
   การไว้อย่างไร เรื่องงบประมาณและการก่อสร้าง และทุกหมู่บ้านได้ก าหนดจุดไว้ 
   หมดแล้ว แต่สมาชิกไม่ทราบ 
นางเหรียญทอง ยังดี(ส.อบต.ม.2)  ควรเชิญผู้ใหญ่บ้านประชุมร่วมกับสมาชิก อบต.หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 
ประธาน   การด าเนินการคงท าได้ยาก เพราะใช้งบประมาณจ านวนมากรวมถึงสถานที่ก่อสร้าง 
   ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
นายก อบต.  เป็นโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดก็ได้สั่งการในเรื่องนี้   

ซึ่งโครงการใช้งบประมาณจ านวนมากและเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  รวมถึงไม่มีในแผน
จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   เราคงดูว่าหมู่บ้านไหน
เหมาะสม เมื่อวานทางอ าเภอแจ้งแล้วให้ชะลอโครงการสร้างฝายออกไปก่อน เพราะใช้
งบมาก และสภาพพ้ืนที่ของเราไม่เหมาะในการก่อสร้างฝายอาจจะท าให้เกิดน้ าท่วม  จึง
ขอแจ้งให้ทราบ จะได้คุยกับทางหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ในการก่อสร้างจะเน้นการรับ
บริจาคจากประชาชน  เอกชน เช่น ไม้ไผ่ เชือก กระสอบ  ซึ่งคงต้องชะลอการ
ด าเนินการไว้ก่อน 

นายประหยัด จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.1)  หนองตาด า ม. 1 ไม่มีประตูเปิดปิด เนื่องจากช ารุดหมด ควรจะด าเนิน 
   การตรงจุดนี้ 
ปลัด อบต.  คงจะมีการก่อสร้าง 1 แห่งตามที่เรามีงบประมาณ ต้องดูความเหมาะสมและการสั่งการ 
   จากอ าเภอและจังหวัดอีกครั้ง 
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นายชาญ  กล้าจริง(ส.อบต.ม.12) ผมไม่ติดใจเรื่องการเพ่ิมแผน  แต่ผมว่าสภาพพ้ืนที่หลายแห่งไม่เหมาะสมต่อ

การก่อสร้างฝาย  อยากให้ทางกองช่างไปส ารวจพื้นที่ก่อน  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดว่าแหล่งน้ ากุดแหลม บ่อใต้ ล าปะทาวผมว่า
เหมาะสม 

นายก อบต. ส าหรับการเพิ่มเติมแผนฯ โครงการก่อสร้าง 3 โครงการเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐบาล ในการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม  ซึ่งไม่มีในแผนจึงขอเพ่ิมเติมแผนฯ 
เพ่ือรองรับการใช้จ่ายงบประมาณ  ซึ่งจะขอหน่วยงานอ่ืนหรือถ้ามีงบประมาณเพียงพอ
อาจจะใช้งบประมาณ อบต. แต่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนฯไว้ก่อน 

ประธาน มีท่านสมาชิกจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้
ความเห็นชอบ การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2562 
(1) โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข  จังหวัดชัยภูมิ 
(2)โครงการฝายมีชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
(3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
หนองวังนา บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5  กว้าง 4 ม. ยาว 970 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,880 ตร.ม. 
(4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย
บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,260 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   5,040 ตร.ม. 
(5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสาย
ทางเข้าหนองสัมพันธ์ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. ชว่งที่ 
2 กว้าง 5 ม. ยาว 2,140 ม. 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 22 เสียง 
 3.2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 (1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากบ้านบุ่งคล้าเชื่อมบ้านศรีษะกระบือ ต.หนอง

ไผ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
840  ตร.ม. งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 11,980,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น   
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  สาย

บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านศรีษะกระบือ(ต าบลหนองไผ่)  
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ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 680 ม. 

 ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตร.ม. 
 งบประมาณ 5,073,000 บาท งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 

5,073,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 
 (2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายโรงสีชุมชน-สะพาน

เชื่อมต าบลโพนทอง หมู่ที่ 7  ลูกรังกว้าง 5 ม. หนา 0.02 ม. หินคลุก กว้าง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ความยาว 2,140 ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 
3,180,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาย

โรงสีชุมชน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 เชื่อมสะพาน คสล. (ต าบลโพนทอง) กว้าง 4 ม. ยาว 
2,110 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,440 ตร.ม. งบประมาณ 4,532,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 (3)  โครงการซ่อมบ ารุงรักษาทางเสริมผิวถนนลาดยาง สายจากบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 
เชื่อมบ้านดอนกู่ ต าบลหนองไผ่ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 
9,000,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้าน

บุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอนกู่(ต าบลหนองไผ่)  กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.งบประมาณ 2,124,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2562 

 (4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านสระไข่น้ า  
ต าบลกุดตุ้ม  กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,200 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 15,000,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้าน

กุดโง้ง  หมู่ที่  4 ถึงบ้านสระไข่น้ า(ต าบลกุดตุ้ม) กว้าง 4 ม. ยาว 1,890 ม. หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 7,560 ตร.ม. งบประมาณ 4,060,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 
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(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ 
ต าบลหนองนาแซง  กว้าง 5 ม. ยาว 1,087 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 815.25 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 
15,000,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายจาก

วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ต าบลหนองนาแซง กว้าง 4 ม. ยาว 
1,068 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,272 ตร.ม. งบประมาณ 2,299,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 (6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายจากหนองสีทอน หมู่ที่ 5 – บ้านกุดเชือก ต.
หนองไผ่  กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
720 ลบ.ม. งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 7,500,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายจาก

บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านกุดเชือก ต าบลหนองไผ่  กว้าง 4 ม. ยาว 1,830 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,320 ตร.ม. งบประมาณ 3,931,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 

ประธาน ผมดูแล้ว  มีบางสายทางที่ถนนมีความแคบ  น่าจะเพ่ิมความกว้างได้อีก  หรือท่าน
สมาชิกจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ทั้ง 6 โครงการ  

นายก อบต. ประมาณการเป็นไปตามสภาพพ้ืนที่ ที่ทางกองช่างออกส ารวจ  บางสายทางอาจจะไม่
ท าท้ังหมดตามท่ีแผนเดิมก าหนดไว้  จุดที่น ามาด าเนินการอาจจะมีความกว้างเท่านั้น 
และทุกสายทางมีไหล่ทางด้วย 

ประธาน ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ านวน 6 โครงการ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 22 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประหยัด จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.1)เรื่องขยะ  หมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านใหญ่มีปัญหาเรื่องปริมาณขยะมาก 
นายก อบต. ขณะนี้ส่วนที่รับผิดชอบก าลังท าจุดรับขยะจุดใหญ่ๆ  ส าหรับให้ทิ้งเป็นจุดรวม และ

ส าหรับซอยเล็กๆที่รถเข้าไม่ได้ 
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นางเหรียญทอง ยังดี(ส.อบต.ม.2)  อยากเสนอที่ประชุมไม่อยากให้มีถังขยะหน้าบ้าน เช่นม. 2 อาจจะเป็น 2 จุด 

ท าเป็นตาข่ายก็ได้  หรือจะน าไปทิ้งท่ีตนเอง ไม่ทิ้งในที่สาธารณะ  อยากให้ทุกคน
ช่วยกัน 

นายก อบต. ตามท่ีท่านเหรียญทองพูดก็ดี เป็นหมู่บ้านละ 2-3 จุด เป็นการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
ส่วนขยะอันตรายก็ให้ประชาชนน าไปทิ้งที่จุดรับขยะอันตรายที่ทุกหมู่บ้านจัดไว้ แล้วรถ 
อบต.จะออกไปเก็บแล้วน าส่ง อบจ.ชัยภูมิเดือนละครั้ง  

นางนารีรัตน์ จันทร์บัว(ส.อบต.ม.1) เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถ้าเราท าได้จะเป็นการดีและประชาสัมพันธ์
ประชาชนให้น ามาทิ้งตามก าหนดวันจัดเก็บไม่ควรเอามาตั้งไว้ก่อนหลายวัน  

ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

 

ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 
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 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

 


