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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/2563

ครั้งท่ี 1/2563
ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ผูมาประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1 นายประชา  ปททุม ประธานสภา ประชา  ปททุม
2 นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา กิตติ  ยมโคตร
3 นายพิสิฐ  ขันสีมนต ส.อบต.หมู 5 พิสิฐ  ขันสีมนต
4 นายสุภาษิต  อุมคํา ส.อบต. หมู 1 สุภาษิต  อุมคํา
5 นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง ส. อบต.หมู 1 เฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง
6 นายวิทยา  หัตถกิจ ส.อบต. หมู 2 วิทยา  หัตถกิจ
7 นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ส.อบต.หมู 2 สนธยา  เพ็ชรสมบัติ
8 นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ส.อบต. หมู 5 สัญญา  บุญเติมนิติกุล
9 นายสํานวน  แกวเชียงหวาง ส.อบต.หมู 4 สํานวน  แกวเชียงหวาง
10 นายสุทธิสาร  ศรีพันลม ส.อบต.หมู 6 สุทธิสาร  ศรีพันลม
11 นายนุกูล  สิงหัน ส.อบต.หมู 7 นุกูล  สิงหัน
12 นายพิทักษ  มณีสุข ส.อบต.หมู 8 พิทักษ  มณีสุข
13 นางสุชานันท  บุญปก ส.อบต.หมู 8 สุชานันท  บุญปก
14 น.ส.พิสมัย  สิงมาตร ส.อบต.หมู 9 พิสมัย  สิงมาตร
15 นายอันชัน  แกวดวงดี ส.อบต.หมู 9 อันชัน  แกวดวงดี
16 นายเดชา  นงคะวาส ส.อบต.หมู 10 เดชา  นงคะวาส
17 นายศราวุฒิ  สีทา ส.อบต.หมู 11 ศราวุฒิ  สีทา
18 นายสุวรรณ  บุญมี ส.อบต.หมู 12 สุวรรณ  บุญมี
19 นายไพรัตน  สิงหาสาร ส.อบต.หมู 11 ไพรัตน  สิงหาสาร
20 นายประดิษฐ  พรมจันทร ส.อบต.หมู 12 ประดิษฐ  พรมจันทร
21 นายบุญสนั่น  มหาอุป ส.อบต.หมู 3 บุญสนั่น  มหาอุป

ผูขาดประชุม
- ไมมี

ผูลาประชุม
- ไมมี
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1 นายคูณ  อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล คูณ  อุนคํา
3 นายไพรวัล  สิทธิ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไพรวัล  สิทธิ
4 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประเสริฐ  ตั้งอุปละ
5 นายประดิษฐ  มูลราช รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประดิษฐ  มูลราช

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
-ประกาศอําเภอเซกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม สมัย

วิสามัญสมัยท่ี 2/2563
ตามท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ขออนุมัติเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยท่ี 2/2563 เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดตั้งวดัสามัคคีธรรมและวัดถํ้าโขง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 36 (3) เพ่ือ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  จึงประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี
2/2563 ตั้งแตวันท่ี 26 ตุลาม 2563 เปนตนไป  โดยมีสมัยประชุมไมเกิน 15 วัน  ณ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

-การลาออกของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  หมูท่ี 6
ดวยอําเภอเซกามีหนังสือแจงใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบวา นายบุญเฮือง

บุญแสน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  หมู ท่ี 6 ไดยื่นหนังสือลาออกตอ
นายอําเภอ เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2563 เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน กรณีนี้เปนกรณีพนจาก
ตําแหนงหลังจากครบวาระ  จึงไมมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง
-ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 10

สิงหาคม 2563
-ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องการใหความเห็นชอบการจัดตั้งวัดสามัคคีธรรม

ผูเสนอญัตติ  นายคูณ  อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ตนเรื่อง

ดวยบานหนองปลาดุก หมูท่ี 8 มีหนังสือแจงองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบวา มี
ความประสงคจัดตั้งวัดข้ึนภายในหมูบาน เพ่ือใชในการประกอบพิธีทางศาสนา รวมทําบุญ วัน
สําคัญทางศาสนา ชื่อวัดสามัคคีธรรม บานหนองปลาดุก
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ประวัติความเปนมาของวัดสามัคคีธรรม
เม่ือป 2482 นายสด และ นางชื่น  อาจฉกรรณ ไดรับบริจาคท่ีดิน สปก  จํานวน 10

ไร เพ่ือกอสรางวัดสามัคคีธรรม  ซึ่งในขณะนั้น ไดกอสรางกุฏิสงฆ จํานวน 1 หลัง และศาลาการ
เปรียญ จํานวน 1 หลัง และภายหลังดวยจิตศรัทธาของชาวบานหนองปลาดุก จึงไดปลูกสราง
สิ่งกอสรางเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  มีทรัพยสินดังตอไปนี้

1.ศาลาการเปรียญ
2.ศาลาพระประธาน
3.กุฏิพระ จํานวน 9 หลัง
4.หอระฆัง
5.สถานท่ีฌาปนกิจ
6.โรงครัว
7.หองน้ํา จํานวน 6 แหง
ปจจุบันมีพระภิกษุจําพรรษาจํานวน 4 รูป  โดยมีพระโม  อธิปุญโญ(โพธิมูล) รักษาการ

เจาอาวาส ซึ่งวัดสามัคคีธรรม อยูหางจากวัดท่ีอยูใกลเคียง คือ วัดบานโสกกาม  ประมาณ
2,000 เมตร มีราษฎรหมูท่ี 8 และ หมูท่ี 12 มารวมทําบุญจํานวน 244 ครัวเรือน ประชากร
ประมาณ 900 คน

ท้ังนี้  การกอสรางวัดดังกลาว เปนกิจการท่ีไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  และไม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ขอควรพิจารณา
เห็นควรใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม พิจารณาใหความเห็นชอบ

นายพิทักษ  มณีสุข ชี้แจงตอท่ีประชุมในการ บริจาคท่ีดินในการกอสรางวัดสามัคคีธรรม นอกจาก นายสด
สอบต.หมูท่ี 8 และนางชื่น อาจฉกรรณ  แลว ยังมีราษฎรคนอ่ืนท่ีมีจิตศรัทธาในการบริจาคท่ีดินเพ่ือสรางวัด คือ

พอสม ไพศาล พอทองอินทร สุริยจันทร และแมนวล เท่ียงธรรม จึงอยากนําเสนอตอท่ีประชุมให
ทราบ

นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประขุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งวัดสามัคคีธรรม จํานวน 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

3.2 เรื่องการใหความเห็นชอบการจัดตั้งวัดถ้ําโขง
ผูเสนอญัตติ  นายคูณ  อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ตนเรื่อง
ดวยบานโนนสําราญใต หมูท่ี 10 มีหนังสือแจงองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบวา

มีความประสงคจัดตั้งวัดข้ึนภายในหมูบาน เพ่ือใชในการประกอบพิธีทางศาสนา รวมทําบุญ วันสําคัญ
ทางศาสนา ชื่อวัดถํ้าโขง
ประวัติความเปนมาของวัดถ้ําโขง

วัดถํ้าโขง เริ่มกอสรางเม่ือป 2520 โดยขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติซึ่งอยูใน
ความดูแลของเขตรักษาพันธสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ  ในการดําเนินการกอสรางวัด ซึ่งมี
ทรัพยสินดังตอไปนี้
1.ศาลาโรงครัว จํานวน 1 หลัง
2.ศาลาการเปรียญ จํานวน 1 หลัง
3.ศาลาพักญาติ จํานวน 1 หลัง
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4.ศาลาหอฉัน จํานวน 1 หลัง
5.กุฏิรับรอง จํานวน 1 หลัง
6.หองน้ํา จํานวน 3 หลัง
7.หองอาบน้ํา จํานวน 1 หลัง
8.กุฏิ จํานวน 2 หลัง
9.เจดียดอกเงิน จํานวน 1 หลัง
10.กุฏิฉันน้ํารอน จํานวน 1 หลัง

ปจจุบันมีพระภิกษุจําพรรษาจํานวน 10 รูป  โดยมีพระถนอม เตชะธัมโม รักษาการเจา
อาวาส ซึ่งวัดถํ้าโขง อยูหางจากวัดท่ีอยูใกลเคียง คือ วัดถํ้าพระ  ประมาณ 3,500 เมตร มี
ราษฎรหมูท่ี 8 , หมูท่ี7 และหมูท่ี 9 มารวมทําบุญจํานวน 545 ครัวเรือน ประชากรประมาณ
1,500 คน

ท้ังนี้  การกอสรางวัดดังกลาว เปนกิจการท่ีไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  และไม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ขอควรพิจารณา
เห็นควรใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม พิจารณาใหความเห็นชอบ

นายประชา ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งวัดถํ้าโขง จํานวน 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
นายประชา  ปททุม สอบถาม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม
ประธานสภา
นายบุญสนั่น มหาอุป มีขอสอบถามดังนี้
ส. อบต. หมูท่ี 3 1.ระบบประปาหมูบานยางเรียน หมูท่ี 3 ปจจุบันทราบวาปญหาของคุณภาพน้ําประปา

เม่ือนําไปใชในครัวเรือน ลางถวย จาน ปรากฏวาตามจานมีคราบสีน้ําตาลเกาะอยู  และบริเวณอาง
น้ําหรือพ้ืนหองน้ําก็มีคราบสีน้ําตาลและเมือใชในการอาบน้ํา ก็ลางคราบสบูไดงาย อยากใหทาง
องคการบริหารสวนตําบลโสกกามตรวจสอบคุณภาพน้ําและหาแนวทางแกไขตอไป

2.ไฟฟาสองสวางบริเวณสี่แยกหนาบานยางเรียนไมติดจํานวน 1 ดวง
3.การซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรท่ีไมไดดําเนินการในปงบประมาณ 2563 ในป

2564 องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการไดหรือไม
นายอันชัน แกวดวงดี มีขอสอบถามดังนี้
ส.อบต.หมู 9 1.โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณทางข้ึนน้ําตกถํ้าพระใชการไมได และหักลมบริเวณ

ขางถนน หากองคการบริหารสวนตําบลโสกกามซอมแซมไมไดใหดําเนินการรื้อถอนมาเก็บไว
เพราะเสนทางดังกลาวมีนักทองเท่ียวเดินทางเขาออก

2.ระบบประปาหมูบานชํารุดใชงานไมได อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
รื้อถอนหอถังลงมา เกรงวาจะไดรับอันตรายกับผูสัญจรไป-มา

นายสํานวน  แกวเชียงหวาง มีขอสอบถามดังนี้
ส.อบต.หมู 4 1.ขอใหทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกามดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะบริเวณ

สี่แยกหนาบานนายกิตติ  ยมโคตร
นายพิสิฐ  ขันสีมนต มีขอสอบถามดังนี้
ส.อบต.หมู 5 1.ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบานชํารุดใชงานไมได 2 จุด
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2.โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบอพนา-ทาดอกคํา โดยงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัด  ผูรับจางไดตอทอเมนประปาท่ีเสียหายจากการทํางานกอสรางถนนลาดยาง
โดยการวางทอลงไปในลําหวย อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม สงเจาหนาท่ีไป
ตรวจสอบ แกไข  พูดคุย ใหผูรับจางนําทอมาวางบริเวณไหลทางเหมือนเดิม  เพ่ือความสะดวกใน
การซอมแซมบํารุงรักษา

3.โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีไมไดดําเนินการในขอบัญญัติปงบประมาณ
2563 ทางผูบริหารจะดําเนินการอยางไร

นายคูณ  อุนคํา ตอบขอซักถามในท่ีประชุมดังนี้
นายก อบต. 1.ในเรื่องปญหาคุณภาพน้ําประปาท่ีมีคราบสีน้ําตาล  จะสงเจาหนาท่ีกองชางไป

ตรวจสอบและหาวิธีแกไข
2.เรื่องไฟฟาสองสวางตามหมูบาน จะเรงใหกองชางออกไปดําเนินการแกไข  เนื่องจาก

ในชวงท่ีผานมาเปนชวงฤดูฝน  ฝนตกชุกไมสามารถดําเนินการซอมแซมได
3.กรณีถนนเพ่ือการเกษตรท่ีมีการชํารุดในปงบประมาณ 2563 องคการบริหารสวน

ตําบลโสกกาม ไดดําเนินการซอมแซมไปบางสวนยังไมครบท่ัง 12 หมูบาน  สวนท่ีเหลือใน
ปงบประมาณ 2564 จะหารือทางกองคลัง และเจาหนาท่ีงบประมาณ นําเงินสะสมมาจายขาด
ดําเนินการซอมแซมใหกับหมูบานท่ียังไมไดดําเนินการ คาดวาจะใชงบประมาณไมเกิน 400,000
บาท ถาพรอมจะนําเสนอตอท่ีประชุมสภาแหงนี้ พิจารณาในการประชุมสภาครั้งตอไปในการจาย
ขาดเงินสะสม

4.ขอแจงขาวดีใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทราบวา ในปงบประมาณ 2564
ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน 19,898,400 บาท  โดยมีรายการดังตอไปนี้

- ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงสวาง จํานวน 30,700 บาท

- ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเรียน จํานวน 30,700 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีขาว – บานดงสวาง หมูท่ี 6 บานดงสวาง จํานวน
1,670,000 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดตราดแกว – หวยหนิง หมูท่ี 1 บานโสกกาม
จํานวน 3,130,000 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาตาไก –บานนาขาม หมู ท่ี 2 จํ านวน
4,739,000 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองปลาดุก-คําชมพู หมู ท่ี 8 จํานวน
5,149,000 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาไก-คําชมพู หมู 2 จํานวน 5,149,000 บาท
นอกจากนี้ในป 2563 องคการบริหารสวนตําบลโสกกามยังไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ดําเนินการขุดลอกตามแหลงน้ําธรรมชาติ  ซึ่งขณะนี้โครงการยังอยูในระหวางดําเนินการอยู และ
นอกจากนี้ยังไดรับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในการดําเนินการ
กอสรางอาคาร ศูนยชมรมผูสูงอายุ จํานวน 1,000,000 บาท

นายประชา  ปททุม สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกทานใดจะนําเสนอตอท่ีประชุมหรือไม
ประธานสภา
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นายพิทักษ  มณีสุข ถนนลาดยางสาย นาตาไก-คําชมพู เปนสายหลักในการขนสงพืชผลทางการเกษตร  มีรถ
ส.อบต.หมู 8 ขนาดใหญ เขา- ออกเพ่ือขนสงผลผลิตทางการเกษตร แลวถนนสายสั้นๆ ท่ีเชื่อมทางลงถนนเพ่ือ

การเกษตร ในการลงนาหรือลงสวนจึงอยากขอใหทางพ้ืนท่ีหมูบานนาตาไก  เม่ือไดรับงบประมาณ
ลูกรังจากทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ใหนํามาซอมแซมบริเวณถนนทางลง เพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหมากกวาท่ีอยู

นายวิทยา  หัตถกิจ ชี้แจงวา ตามท่ีไดรับงบประมาณซอมแซมถนนลุกรังภายในหมูบาน หมูท่ี 2 เนื่องจาก
ส.อบต.หมู2 เปนการซอมแซมกลบหลุมกลบบอ  ไมใชเปนการเทลาดท้ังสาย  สวนถนนภายในหมูบาน หมูท่ี 2

มีมากกวาทุกหมู จึงจําเปนท่ีจะตองแบงเฉลี่ยไปใหครบทุกเสนทาง ดวยความจํากัดของงบประมาณ
จึงไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได ซึ่งทางหมูบานจําเปนท่ีจะตองเฉลี่ย
ใหกับถนนทุกสาย เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีก็ขอขอบคุฯสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุม
ประธานสภา สภาในวันนี้

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)


