
รายงานการประชุมประจําเดือน
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

วันท่ี 8 มกราคม ๒๕61
ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายไพรวัล สิทธิ ตําแหนงเลขานุการนายก อบต.โสกกาม
3. นายคําพันธ  ศรีจันทร ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4. นายเฉลิมศักดิ์ เอกสะพัง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
5. นายสุภาษิต อุนคํา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
6. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
7. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
8. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
9. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
10. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
11. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
12. นายบุญเฮือง บุญแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
13. นายสุทธิสาร ศรีพันลม ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
14. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
15. นายอันชัน แกวดวงดี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
16. นายเดชา นงคะวาส ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
17. นายศราวุฒิ สีทา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑
18. นายไพรัตน  สิงหาสาร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11
19. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
20. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
21. นางบุญญรัตน ตําแหนงผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 3
22. นายนเรศ ยมโคตร ตําแหนงผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี ๔
23. นายทวี ผลจันทร ตําแหนงผูใหญบานบอพนา  หมูท่ี ๕
24. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
25. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
26. นางกาญจนา ชนะการี ตําแหนงกํานันตําบลโสกกาม  หมูที ๘
27. นานตะวัน อาดโนนลา ตําแหนงผูชวยผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
28. นายประครองศรี  เชียงแสน ตําแหนงผูใหญบานโนนงาม  หมูท่ี 11

ผูเขารวมประชุม
1. นางจินตนา กลาหาญ ตําแหนงครูโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
2. นายปรีชา อุปญ ตําแหนงครูโรงเรียนบานดงสวาง
3. นายพิสิทธิ สมบูรณ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานบอพนา
4. นางสาวภัทราพร ยอดเทพ ตําแหนงนักกายภาพบําบัด

5. ร.ต.ท. ศักดา...
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5. ร.ต.ท.ศักดา  แสนวา ตําแหนงรองสารวัตรฝายปองกันและปราบปรามสถานีตํารวจโสกกาม
6. นายกิติศักดิ์  ประจักษโก ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
7. นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลนิ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูไมมาประชุม
1. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายพนม เหงาศรี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
4. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗
5. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
6. นางสุชานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
7. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
8. นายเชิดชัย ลวกไธสง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
9. สิบเอกนาวิน  ประจักโก ตําแหนงผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
10. นายสายยันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก  หมูท่ี ๒
11. นายประยวน  โลหคํา ตําแหนงผูใหญบานเจริญสุข  หมูท่ี ๑๒
เริ่มประชุม เวลา ๐9.๐๐ นาฬิกา

นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนประธานใน
ท่ีประชุม ไดกลาวประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณ ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน หัวหนาสวนราชการ  จาก
ประธานในท่ีประชุม กิจกรรมแขงขันกีฬาชุมน้ําเกมส ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางวันท่ี

10 – 15 ธันวาคม 2560 กิจกรรมก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี

เรื่องท่ี 2 ขอขอบคุณ สถานีตํารวจภูธรจากชวงเทศกาลปใหม 7 วัน
อันตราย ของตําบลโสกกามก็ไดรับความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรโสกกาม
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย และก็ไดมีหนังสือประชาสัมพันธถึงหมูบานทุก
บานดวย
เรื่องท่ี 4 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2561 ในวัน
เสารท่ี 13 มกราคม 2561 สถานท่ี องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
กิจกรรมจะปรับลดลงเนนกิจกรรมนักเรียน และจะมีการมอบทุนการศึกษา
จํานวน 40 ทุนๆละ 500 บาท  คือโรงเรียนละ 10 ทุนการศึกษา จะใหทาง
โรงเรียนสงชื่อนักเรียนมาใหกองการศึกษาฯกอน และการรับทุนการศึกษา
นักเรียนตองมาดวยตัวเอง

นายกิติศักดิ์ ประจักษโก กําหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2561
นักวิชาการศึกษา วันเสารท่ี 13 มกราคม 2561 สถานท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

เวลา 09.30 น. รับลงทะเบียน
เวลา 10.00 น....
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เวลา 10.00 น. ประธานจัดงานกลาวรายงาน
เวลา 10.10 น. ประธานในพิธีโดยนายคูณ อุนคํา กลาวเปดงาน
- มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน จํานวน 40 ทุนๆละ 500 บาท

โรงเรียนละ 10 ทุน
- การแสดงบนเวทีเตนประกอบเพลงของโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4

โรงเรียนๆละ 1 ชุดการแสดง
- การแสดงบนเวทีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม  จํานวน 5 ศูนย
- กิจกรรมการกินวิบาก
- กิจกรรมเกาอ้ีดนตรี
- กิจกรรมตีกอฟ
- กิจกรรมมังกรทวงไข
- กิจกรรมตอบคําถาม
- กิจกรรมแขงขันรองเพลงลูกทุง

นายคําพันธ  ศรีจันทร การแสดงกิจกรรมของแตละโรงเรียนมี 1 กิจกรรม และจะมีกิจกรรม
รองปลัดฯ การเลนเกมส  มีฝายไหนจะรับผิดชอบเปนคณะกรรมการ สวนอุปกรณเงิน

รางวัลเรามีใหเพราะอยากใหมีสวนรวมกับเด็กๆดวย  ถาไมมีจะใหเจาหนาท่ี
เปนผูรับผิดชอบ สวนการแจกขนมขอความอนุเคราะหผูนําทองท่ีทองถ่ิน
เปนผูแจกใหเด็กๆ

นายณรงค  นําสงค ตามท่ีรองปลัดเสนอใหมีคณะกรรมการดูแลการเลมเกมสผมก็เห็นดวย เราจะ
ครู ร.ร.โสกกามวิทยา ไดมีสวนรวมกับเด็กๆ
นายสุปรีชา อุปญ การจัดงานวันเด็กผูปกครองก็อยากใหจัดงานท่ีโรงเรียนดวย ทางโรงเรียนก็ไม
ครูโรงเรียนบานดงสวาง มีผูอํานวยการ ผมขอถามอาจารยบุญเตรียมกอนครับ
นางจินตนา กลาหาญ การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของปท่ีผานมาก็ถือวาดีแลว  จะใหดีท้ังหมด
ครูโรงเรียนบานโสกกามฯ 100% คงเปนไปไมได
น.ส.ภัทราพร  ยอดเทพ ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิม วาด
นักกายภาพบําบัด ภาพ ระบายสี สวนจะมีกิจกรรมอ่ืนๆอีกหรือไมจะแจงอีกครั้ง
นายประชา  ปททุม การจัดทําโรงทานปนี้ยังไมไดปรึกษากับสมาชิก  ก็คงจะมีเหมือนเดิม  สวน
ประธานสภาฯ การแจกขนมอยากใหแจกทางเขาประตู องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

เด็กเขามาเราก็แจกเลย
นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ผมเห็นดวยกับประธานสภา เด็กก็จะไดกันทุกคน สวนการทําโรงทานก็จะทํา
ส.อบต. หมูท่ี 5 เหมือนเดิม
นายไพรวัล สิทธิ การแจกขนมเราจะใหเด็กเขาแถมตามหมูบานแลวนั่งลง  ก็จะใหผูนําทองท่ี
เลขนุการนายกฯ ทองถ่ินเปนคนแจก

นายนเรศ ...
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นายนเรศ ยมโคตร การแจกขนมเรามีเวทีกลาง ประกาศใหเด็กมารับพรอมกัน เด็กบางคนเลน
ผูใหญบาน หมูท่ี 4 ของเลนไมไดยิน อยากใหอาจารยณรงค นําสง นําเด็กนักเรียนมาโชวใหดู
นายณรงค  นําสง พอดีเด็กติดการแขงขันชกมวยระหวางวันท่ี 11 – 15 มกราคม 2561
ครูโรงเรียนโสกกามวิทยา
นางกาญจนา  ชนะการี - สืบเนื่องจากนายสุดที  ทุมเพ็ง ผูใหญบานโนนสําราญใต ไดเกษียณอายุ ใน
กํานันตําบลโสกกาม วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 และไดจัดงานผูกแขนใหในวันท่ี 17 ธันวาคม

2560 จึงขอขอบคุณผูนําทองท่ีทองถ่ินท่ีไดมารวมงาน  ซึ่งไดประชาคมเพ่ือ
เตรียมการเลือกตั้งในวันท่ี 5 มกราคม 2561 รับสมัครวันท่ี 8-11 มกราคม
2561 เลือกตั้งวันท่ี 29 มกราคม 2561
- ประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิต วันท่ี 10 มกราคม 2561 ท่ีหอประชุม
อําเภอเซกา
- ธนาคารปุย จากการเขารวมอบรมตําบลโสกกามนํารองกอน  สมาชิก
จํานวน 25 คน ปุย 20 ตันทําเอง
- กองทุนแม ไดสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนบานโสกกาม
นาตาไกจํานวน 5 ทุน

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ร.ต.อ.ศักดา แสนวา ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ผูนําทองท่ีทองถ่ิน ได
รองสารวัตรฝายปองกันฯ ประชาสัมพันธใหท่ัวถึงประชาชน สรุปในชวงเทศกาลปใหม 2561 7 วัน

อันตราย ระหวางวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
- อุบัติเหตุเกิดข้ึน 4 รายไดรับบาดเจ็บเล็กนอย  ไมมีผูเสียชีวิต
- เมาแลวขับบังคับใชตามกฎหมาย  จํานวน 14 ราย ไปปรับท่ีศาล
- พรบ.รถยนต,รถจักรยานยนต ไมมีใบขับข่ี ไมสวมหมวกกันน็อคจํานวน

170 ราย
นางจินตนา กลาหาญ 1. วันท่ี 1 – 16 มกราคม 2561 ไดนํานักเรียนไปแขงขันโครงการ
ครูบานโสกกามนาตาไก สนับสนุนการแขงขันนักเรียนนักศึกษาวอลเลยบอลชาย และวอลเลยบอล

ชายหาด  ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศท้ังสองรายการ
2. ไดนํานักกีฬาวอลเลยบอลไปแขงขันของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

ไดรับรางวัล...
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ไดรางวัลชนะเลิศของวอลเลยบอลชายและวอลเลยบอลชายหาด ท้ังสอง
รายการเชนกัน
3. การแขงขันศิลปะนักเรียนทางโรงเรียนไดเปนตัวแทนไปแขงท่ีจังหวัด
ขอนแกนจํานวน 2 รายการ คือการรองเพลงไทยลูกทุงและการแขงขันตอ
คําศัพทภาษาอังกฤษ

นายออย  โพคะนัน ธนาคารขยะตําบลโสกกามบางหมูบานไมมีเงินพอหัก  สวนบานโนนสําราญ
ผูใหญบาน หมูท่ี 7 สงเงินครบทุกเดือนไมเคยขาด  ฝากผูนําทองท่ีทองถ่ินของแตละหมูบานให

นําสงเงินขยะใหครบทุกเดือนดวย เพราะมันมีปญหาซึ่งกําลังจะเกิดข้ึน
นายประครองศรี เชียงแสน ธนาคารขยะตําบลโสกกามเปนสิ่งที่สําคัญ  เราตองชวยกันขับเคลื่อนนํามา
ผูใหญบาน หมูท่ี 11 พิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน อยากใหมีการประชุมใหมีแนวทางเดียวกัน

ไมใชแตละบานตางทํา จุดไหนมีปญหาตองแกไขชวยกันขับเคลื่อนไปดวยดี
ปญหาคือบางชุมชนคางไมสงเงิน

นายคูณ  อุนคํา จะใหหัวหนาสํานักปลัด ทําการประชุมคณะกรรมการหมูบานประจําป เพ่ือ
ประธานในท่ีประชุม ปรึกษาหารือกันและนํามาแกไขปญหา
นายปญญา  ไชยมัดฉิม สืบเนื่องจากท่ีสาธารณะประโยชนวัดปาบานดงสวาง วาตกลงแลวหนวยไหน
ผูใหญบาน หมูท่ี 6 เปนผูดูแล เอกสารตางๆผมก็ไดมาแลว แตอีกสักพักทางบานดงสวางจะมีการ

กอสรางกําแพงวัดเหมือนเดิม
นายกิตติ ยมโคตร - เรื่องท่ีผมคัดคานการกอสรางกําแพงวัด เพราะไมอยากใหเปนของใคร
รองประธานสภาฯ เพราะเปนวัดท่ีใชรวมกันท้ัง 3 หมูบาน ไมอยากใหเอามติมาลมระเบียบ  การ

จะกอสรางผมก็ไมคัดคาน
- ธงฟา ถามีกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ผมก็ขอนําธงฟา
ไปรวมกิจกรรมดวยเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

นายคูณ  อุนคํา ในท่ีประชุมมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหม  ถาไมมีขอปดการประชุม
ประธานท่ีประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน)

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคูณ  อุนคํา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
วันท่ี 8 มกราคม ๒๕61 เวลา 09.๐๐ น.

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ระเบียนวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ
๑.๑ ..........................................................................................................
๑.๒...........................................................................................................
๑.๓ .........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประชุม
......................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ ..........................................................................................................
๓.๒...........................................................................................................
๓.๓ .........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ..........................................................................................................
๓.๒...........................................................................................................
๓.๓ .........................................................................................................

ระเบียนวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ...........................................................................................................
๕.๒...........................................................................................................
๕.๓ .........................................................................................................
๕.๔...........................................................................................................

ระเบียนวาระท่ี ๖ อ่ืนๆ
6.1 หัวขอราชการอ่ืน
กิจการสภา
- ไมมี



รองปลัด
- ไมมี
สํานักปลัด
- ไมมี
กองสวัสดิการสังคม
- ไมมี
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กองชาง
- ไมมี

กองการศึกษา
- การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ในวันเสารท่ี 13 มกราคม 2561

ณ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
- การทํารายงานหลังรับเงินอุดหนุนอาหารเสริมและโครงการตางๆของ

โรงเรียน
กองคลัง
- การออกหนวยเคลื่อนท่ีใหสํารวจภาษี ประจําปงบประมาณ 2561

เริ่มตั้งแตวันท่ี 8 -19 มกราคม 2561 ตามเอกสารท่ีไดแจกใหแลว

6.2 สวนราชการอ่ืนๆ
6.2.1 สถานีตํารวจภูธรโสกกาม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.3 โรงเรียนโสกกามวิทยา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.4 โรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.5 โรงเรียนบานดงสวาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.6 โรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.7 โรงเรียนบานบอพนา



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

รายงานการประชุมเวทีประชาคม
เพื่อเขารวมสนองพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี



ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

วันท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕60
ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. นายไพรวัล สิทธิ ตําแหนงเลขานุการนายก อบต.โสกกาม
4. นายคําพันธ  ศรีจันทร ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. นายสุภาษิต อุนคํา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
6. นายเฉลิมศักดิ์ เอกสะพัง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
7. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
8. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
9. นายชูชาติ ผองแผว ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
10. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
11. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
12. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
13. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
14. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
15. นายบุญเฮือง บุญแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
16. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗
17. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
18. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
19. นางสุชานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
20. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
21. นายอันชัน แกวดวงดี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
22. นายเดชา นงคะวาส ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
23. นายเชิดชัย ลวกไธสง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
24. นายไพรัตน สิงหาสาร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑
25. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
26. นายวิเชียร  ไตรนิคม ตําแหนงผูชวยผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
27. นายสายยันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก  หมูท่ี ๒
28. นายรันตรัง ปททุม ตําแหนงผูใหญบานยางเรียน  หมูท่ี ๓
29. นายนเรศ ยมโคตร ตําแหนงผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี ๔
30. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
31. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
32. นางกาญจนา ชนะการี ตําแหนงกํานันตําบลโสกกาม  หมูที ๘
33. นางหนูเรียน  ติสจันทร ตําแหนงผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
34. นายสุดที  ทุมเพ็ง ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญใต  หมูท่ี ๑๐

/34. นายประยวน...



ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

วันท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 09.๐๐ น.

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ระเบียนวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ



๑.๑ ..........................................................................................................
๑.๒...........................................................................................................
๑.๓ .........................................................................................................
๑.๔...........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประชุม
......................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ ..........................................................................................................
๓.๒...........................................................................................................
๓.๓ .........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ..........................................................................................................
๓.๒...........................................................................................................

๓.๓ .........................................................................................................

ระเบียนวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ...........................................................................................................
๕.๒...........................................................................................................
๕.๓ .........................................................................................................
๕.๔...........................................................................................................

ระเบียนวาระท่ี ๖ อ่ืนๆ
......................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริการ  กํานันและผูใหญบาน

วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ศาลาเอนกประสงคบานถ้ําพระ  หมูท่ี ๙
..................................................................
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบในท่ีประชุมทราบ



- แนะนําขาราชการยายมาใหม  นายสุรัฐชัยพงศ  ปานเจิม  ตําแหนงนัก
จัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี  สาขาเซกา

.........................................................................................................................
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

.........................................................................................................................
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งท่ีแลว

.........................................................................................................................
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ท่ีทําการปกครองอําเภอ (และสวนราชการ)
๔.๑ เรื่อง  แนะนําแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมเนียมการรับเสด็จ
พระราชดําเนินในพื้นท่ีอําเภอ

ตามท่ีกรมการปกครองไดแนะนําแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับธรรม
เนียมการรับเสด็จฯพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีอําเภอ  เพ่ือใหการรับเสด็จฯพระ
บรมวงศานุวงศในพ้ืนท่ีอําเภอเปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ  และ
สามารถสนองพระราชดําริไดครบถวนสมบูรณ  โดยกรมการปกครองได
แนะนําแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมเนียมการรับเสด็จฯ มีหลักการ
สําคัญ ๓ ประการคือ  การถวายความปลอดภัยสูงสุด  การปฏิบัติตามราช
ประเพณี  และการถวายพระเกียรติยศโดยใหขาราชการ  และเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดนําไปเปนแนวทางปฏิบัติและแสดงออกถึงความเปนผูนํา
และตนแบบในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยนั้น

๑. เสนทางท่ีเสร็จพระราชดําเนินผาน
๑.๑ แจงสวนราชการ  กํานัน  ผูใหญบาน เพ่ือประชาชน

สัมพันธใหราษฎร  สถานท่ีราชการในพ้ืนท่ีเสนทางพระราชดําเนินผาน  ทํา
ความสะอาดบริเวณบานเรือน  และสถานท่ีราชการใหเปนระเบียบเรียบรอย
และประดับธงชาติ  ธงพระปรมาภิไธยยอ  ธงพระนามาภิไธยยอ  และหรือธง
ตามสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติบริเวณอาคารบานเรือน  สถานท่ีราชการ
ท้ังนี้ธงชนิดตางๆดังกลาวจะตองอยูในสภาพสมบูรณ

๑.๒ ขอความรวมมือใหสวนราชการท่ีอยูในเสนทางเสด็จพระ
ราชดําเนินผานจัดตั้งโตะหมูถวายเครื่องราชสักการะ  และพระบรมฉายา
ลักษณ

๑.๓ ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษา ถนนเสนทางท่ีเสด็จ
พระราชดําเนินผาน  ใหมีความปลอดภัยและเปนระเบียบ  รวมท้ังตัดหญา
ก่ิงไมท่ีกีดขวางเสนทาง  และเก็บขยะสองขางทางใหสะอาด

๑.๔ ขอความรวมมือใหสวนราชการตางๆหรืองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีประดังธงชาติธงพระปรมาภิไธยยอ  หรือธงตราสัญลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณถนนเสนทางท่ีเสด็จพระราชดําเนินผานให
ถูกตองตามระเบียบและธรรมเนียมการปฏิบัติ
.........................................................................................................................



๔.๒ เรื่อง  สรางวินัย  สรางบึงกาฬ
นายพงษศักดิ์  ปรีชาวิทย  ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  มีนโยบาย

ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนจังหวัดบึงกาฬมีวินัย  เพ่ือเปนการพัฒนาจังหวัด
อยางยั่งยืน  โดยใหความสําคัญกับประชาชนทุกกลุม  โดยเฉพาะ  นักเรียน
นักศึกษา  และเยาวชน  ซึ่งเปนกําลังสําคัญในอนาคตท่ีจะชวยพัฒนา
บานเมืองใหมีความเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน  จึงขอใหทุกภาคสวนรวมมือใน
การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  อยางเปนระบบในทุกดาน
.........................................................................................................................
๔.๓ เรื่อง  การเตรียมการชวยเหลือเหตุสาธารณะภัย

ปจจุบันเกิดเหตุพายุฤดูรอน  พัดบานเรือนราษฎรไดรับความ
เสียหายเพ่ือใหการชวยเหลือราษฎรเปนไปดวยความรวดเร็ว จึงใหถือปฏิบัติ
ดังนี้

๑. เม่ือเกิดเหตุใหรายงานใหนายอําเภอทราบทางโทรศัพททันที
ทุกเวลา

๒. เขาพ้ืนท่ีโดยเร็ว
๓. สํารวจความเสียหายและใหการชวยเหลือเบื้องตน
๔. ระดมกําลังพลเขาใหการชวยเหลือซอมแซม

.........................................................................................................................
๔.๔ ศูนยดํารงธรรมหมูบาน  ตําบล  อปท.

การอํานวยความเปนธรรมในสังคม  ถือเปนภารกิจของรัฐ  และเปน
นโยบายสําคัญของชาติในการบําบัดทุกข  บํารุงสุข  ศูนยดํารงธรรมระดับ
หมูบาน  ตําบล และ อปท. ข้ึน  มีหนาท่ีในการอํานวยความเปนธรรมใน
ระดับพ้ืนท่ีใหกับประชาชน  และใหสอดคลองกับภารกิจของศูนยดํารงธรรม
อําเภอ  และจังหวัดตอไป

เพ่ือใหการขับเคลื่อนภารกิจในการอนวยความเปนธรรม  เกิดผลเปน
รูปธรรม  จึงจัดตั้งศูนยดํารงธรรมหมูบาน  ตําบล  อปท. ซึ่งมีภารกิจดงันี้

๑. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน  ตามอํานาจ
หนาท่ี  ของผูใหญบาน

๒. ดานการแกไขปญหาความขัดแยงโดยการไกลเกลี่ยและประณี
ประนอม  ของผูใหญบาน

๓. ดานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
๔. ดานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน และเบาะแสการกระทํา

ผิดกฎหมาย
๕. ดานการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน

.........................................................................................................................
๔.๕ เรื่อง  แจงหมายเลขโทรศัพทประจําแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

ดวยแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  ไดมีเลขหมายโทรศัพท/โทรสาร
และเพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงานกับแขวงทางหลวงชนบทบึง



กาฬ  จึงขอแจงหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ของหนวยงาน  โทรศัพท
๑๔๒ – ๔๙๐ – ๗๔๕
.........................................................................................................................
๔.๖ เรื่อง  ขอเชิญรวมบริจาคโลหิต

ดวยสํานักงานเหลกาชาดจังหวัดบึงกาฬรวมกับโรงพยาบาลบึงกาฬ
จะออกขอรับบริจาคโลหิตเพ่ือไวใชเปนสาธารณกุศลในกิจการพยาบาล  ใน
วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ  หอประชุมอําเภอเซกา  อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

อําเภอเซกาจึงขอความรวมมือทานเชิญชวนขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจาง  ในสังกัดหนวยงาน  และประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ไดรวม
บริจาคโลหิต  ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะ
ไดรับความรวมมือจากทานดวยดีเชนเคย
.........................................................................................................................
๔.๗ เรื่องแจงเปลี่ยนท่ีตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบึงกาฬ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ  ขอแจง
เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสํานักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ  จาก
อาคารพาณิชยเลขท่ี ๒๘ หมูท่ี ๘ บานบึงสวรรค  ตําบลบึงกาฬ  อําเภอ
เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ ไปยังอาคารศาลากลาง  ชั้น ๓
ศูนยราชการจังหวัดบึงกาฬ  หมูท่ี ๕ บานทาไคร  ตําบลบึงกาฬ  อําเภอ
เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ และขอเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท และหมายเลขโทรสาร  ดังนี้

๑. หัวหนา ปภ. จังหวัดบึงกาฬ โทร ๐๔๒ – ๔๙๒๕๒๐
๒. ฝายปองกันและปฏิบัติการ โทร ๐๔๒ – ๔๙๒๕๒๑
๓. กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ โทร ๐๔๒ – ๔๙๒๕๒๒
๔. ฝายสงเคราะหผูประสบภัย โทร ๐๔๒ – ๔๙๒๕๒๓
๕. โทรสารหมายเลข ๐๔๒ – ๔๙๒๕๒๒

.........................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เรื่องการ

บริหารจัดการและการจัดการระเบียบแหลงทองเท่ียวน้ําตกถํ้าพระ
………………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ
.........................................................................................................................




