
รายงานการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

ครั้งท่ี 10 /2561
วันท่ี 6 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 09.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

*************************************************
ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. นายคําพันธ  ศรีจันทร ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4. นายเฉลิมศักดิ์ เอกสะพัง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
5. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
6. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
7. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
8. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
9. นายบุญเฮือง บุญแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
10. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
11. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7
12. นายอันชัน แกวดวงดี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9
13. นายเดชา นงคะวาส ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
14. นายไพรัตน  สิงหาสาร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11
15. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
16. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
17. นางบุญรัตน ศรีพันลม ตําแหนงผูชวยผูใหญบานยางเรียน หมูท่ี 3
18. นายสุริยา สืบสุนทร ตําแหนงผูชวยผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี 4
19. นายทวี ผลจันทร ตําแหนงผูใหญบานบอพนา  หมูท่ี ๕
20. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
21. นางกาญจนา  ชนะการี ตําแหนงกํานันตําบลโสกกาม  หมูท่ี 8
22. นางสาคร  พิมพโสดา ตําแหนงผูชวยผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
23. นายคันธราช  ปญญาพอ ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญใต หมูท่ี 10
24. นายประครองศรี  เชียงแสน ตําแหนงผูใหญบานโนนงาม  หมูท่ี 11
25. นายประยวน  โลคํา                      ตําแหนงผูใหญบานเจริญสุข  หมูท่ี 12
ผูเขารวมประชุม
1. นางมณีจันทร โพสาวัง ตําแหนงครโูรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
2. นางสาวเจียมจิตร มะลิรส ตําแหนงครโูรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
3. นางบุญเตรียม บัวพงษชน ตําแหนงครโูรงเรียนบานดงสวาง
4. นายบุญมี ฤทธิ์ชัย ตําแหนงครูโรงเรียนบานบอพนา
5. นายนบพร  อันสุข ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม

6. พ.ต.ท.อุทัย ออนยิ้ม…
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6. พ.ต.ท.อุทัย ออนยิ้ม ตําแหนงสารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม
7. จ.อ. ปรีชา พรเจริญ ตําแหนงประมงอําเภอเซกา
7. นางสาวชัญญานุช เหมะธลุิน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูไมมาประชุม
1. นายพนม เหงาศรี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายไพรวัล สิทธิ ตําแหนงเลขานุการนายก อบต.โสกกาม
3. นายสุภาษิต อุนคํา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
4. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
5. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. หมูท่ี ๕
6. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
7. นายสุทธิสาร ศรีพันลม ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
8. นางสุชานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
9. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
10. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
11. นายศราวุฒิ สีทา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑
12. สิบเอกนาวิน  ประจักโก ตําแหนงผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
13. นายสายันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก  หมูท่ี ๒
14. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
15. นายชารี  พิสายพันธ ตําแหนงสารวัตรกํานันตําบลโสกกาม

เริ่มประชุม เวลา ๐9.๐๐ นาฬิกา
นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนประธานใน

ท่ีประชุม  ไดกลาวประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายคูณ  อุนคํา 1.๑ เรื่อง เจาหนาท่ีประมงจากอําเภอเซกา มีเรื่องแจงในท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุม
จ.อ. ปรีชา พรเจริญ ใครตองการพันธุปลา ก็ขอความอนุเคราะหพันธุปลาได ท่ีประมงอําเภอเซกา
ประมงอําเภอเซกา

1.2 ยายขาราชการ  นายพิสิษฐ  แรทอง  นายอําเภอเซกา ยายไปดํารง
ตําแหนงปลัดจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันท่ี 31ตุลาคม 2561 เปนตนไป
จ.อ.พัฒนา  แสงกลา  ตําแหนงปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง
ชํานาญการ) อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ยายไปดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ
(เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอเอรวัน  จังหวัดเลย ตั้งแต
วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เปนตนไป

1.3 เรื่อง ขอขอบคุณ ...
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1.3 เรื่อง ขอขอบคุณ  เรื่องกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม  ผูบริหารสถานศึกษา ทุกแหง  นายก
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม กํานันตําบลโสกกาม ในการเขารวม
กิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดศรีพนา
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และหอประชุมอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
1.4 เรื่อง  ขอขอบคุณ เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม  ผูบริหารสถานศึกษา ทุกแหง  นายก
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  กํานันตําบลโสกกาม และจิตอาสา
ใน กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2561 ณ วัดศรีพนา ตําบลเซกา อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ และสนามหนาท่ีวาการอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 การทํากฐิน  สจ.ถวัลย คําเชียงใหมแจงวา วัดไหนท่ีมีพระจํา
ประธานในท่ีประชุม พรรษาไมต่ํากวา 4 รูป  วัดจัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย  มีเอกสารใบ

อนุโมทนาบัตร มีตราประทับ และไมมีเจาภาพทอกกฐิน แจงมาท่ีผมได
จะไดแจงทานสจ.ถวัลย คําเชียงใหม จะแจงไปยังจังหวัด เพ่ือทํากฐินมาทอด
เรื่องท่ี 2 การจัดงานกฐินอําเภอเซกา ประจําป 2561 ทางอําเภอไดจัด
งานข้ึน วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบานหนองตีนเผือก
และทอดถวายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบูรพาอุทกวารี บาน
หนองตีนเผือก ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เรื่องท่ี 3 ขอความรวมมือตรวจสอบการติดปายประกาศหามเผยแพร
ศาสนาอิสลาม ดวยกองบังคับการควบคุมกองกําลังรักษาความสงบ
เรียบรอยจังหวัดบึงกาฬ แจงประสานจังหวัดบึงกาฬ กรณีปรากฏในพ้ืนท่ี
ตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และตําบลศรีชมพู อําเภอโซพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ มีการติดปายประกาศ “หามกอตั้งมัสยิดและเผยแพรศาสนา
อิสลาม” ซึ่งกองบังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดบึงกาฬ

ไดตรวจสอบขอมูล...
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ไดตรวจสอบขอมูลในข้ันตนทราบวา เปนความตองการราษฎรในพ้ืนท่ีจาก
การทําประชาคมรวมกัน และมีมติวาหามมิใหมีการกอตั้งมัสยิดและเผยแพร
ศาสนาอิสลาม โดยมีการนําปายมาติดประกาศตามสถานท่ีตางๆจึงขอความ
รวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริง

นางกาญจนา ชนะการี การข้ึนปายทําได แตผิดกฎหมาย เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน
กํานันตําบลโสกกาม ในการนับถือศาสนา ทานปลัดอาวุโสก็พูดแลว นายจากจังหวัดก็บอกให

ปลดปายออก
พ.ต.ท.อุทัย ออนยิ้ม จากการเขารวมท่ีประชุม นิติกรก็บอกวาผิด เขาก็ตําหนิท่ีเราติดปาย
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม
นายประยวน โลคํา ผมก็อยากใหทหารออกมาพูดคุยกับประชาชนทุกหมูบาน ปลัดอาวุโสก็บอก
ผูใหญบาน ม.12 ไมไดใหปลอดปายออก ปายเราเขียนไววาไมใหตั้งมัสยิด ไมใชวาไมใหนับถือ

ผมอยากใหปลัดอําเภอ ทหารมาคุยใหประชาชนทราบ
นายประครองศรี เชียงแสน ผมวานาจะไมเปนประเด็นใหญ ไมไดหามไมใหนับถือ แตไมใหสรางมัสยิด
ผูใหญบาน หมูท่ี 11 แตศาสนาพุทธจะตั้งเปนวัดใหถูกตองตามกฎหมายยากมากหลายปผานไปยัง

ไมผาน แตเม่ือมัสยิดมาตั้งท่ีจังหวัดบึงกาฬงายนิดเดียว
เรื่องท่ี 4 การซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  อยากใหสํารวจถนนเพ่ือ
การเกษตรใหครบทุกสาย เราะจะไมไดมีปญหาท่ีหลังวาไมได  และไดแจง
กองชางรับผิดชอบและลงพ้ืนท่ีรวมกันกับผูนําทองท่ีทองถ่ิน จะไดประมวล
ภาพรวมงบประมาณวาเทาไร

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
นายกิติศักดิ์ ประจักโก การจัดการแขงขันกีฬาชุมน้ําเกมส ประจําปงบประมาณ 2561
นักวิชาการศึกษา ประเภทกีฬา ดังนี้

1. ฟุตบอลประชาชนท่ัวไป ชาย 11 คน สงไดหมูบานละ 1 ทีม
2. ฟุตบอลประชาชนท่ัวไป หญิง11คน สงไดหมูบานละ1 ทีม (จัดเปน4โซน)
3. ฟุตบอลหญิง 7 คน สงไดหมูบานละ 1 ทีม
4. การแขง ขันเตนแอโรบิกเ พ่ือสุขภาพ ทีมละ 15 คนข้ึนไป สงได

หมูบานละ 1 ทีม)
สถานท่ี สนามโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
วันเวลา ระหวางวันท่ี 10 – 14 ธันวาคม 2561
เวลารับสมัคร ระหวางวันท่ี 20-30 พฤศจิกายน 2561

นายนบพร  อันสุข - ขอขอบคุณผูนําทุกหมูบาน คณะผูบริหาร คณะกรรมการ
ผอ.รพ.สต.โสกกาม กิจกรรมแอโรบิก การรําไมพอง ในวันท่ี 26-28 กันยายน 2561 เพ่ือ

กระตุนใหเกิดความตอเนื่อง จะมีการแขงขันแอโรบิกและรําไมพองในการ
แขงขันกีฬาตําบลโสกกาม ในระหวางวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2561 ดวย
เงินรางวัลรอบแรกเปนของกองทุน สปสช. สวนรอบนี้ขอเปนงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบล…
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องคการบริหารสวนตําบลโสกกามการแขงขันวันท่ี 10 มีจํานวน 12 ทีม
และคัดเหลือ 5 ทีม สวนวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 เปนการตัดสินรับรางวัล
- กฐิน อสม. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม รวมกันทําบุญ

ทอดกฐินสามัคคี อสม. ตําบลโสกกาม ในวันท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2561
จึงขอเชิญรวมทําบุญรวมกัน

นายวิทยา หัตถกิจ การแขงขันกีฬา ประเภทกีฬา สมาชิกสภา อบต . ไมมีสวนรวมในการ
ส.อบต. หมูท่ี 2 กําหนดประเภทกีฬาดวย  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ กีฬาฟุตบอลหญิง

แขงขันเปนโซน นักกีฬาผูหญิงไมมีเวลาไปซอมกับหมูบานอ่ืนเพราะรับหนาท่ี
หลายอยางซึ่งเปนเรื่องท่ียากมาก  สวนกีฬาฟุตบบอลหญิง 7 คนเห็นดวย
เพราะอยูในหมูบาน  ประเภทโซนผมไมเห็นดวย แตวอลเลยบอลหญิงไมเห็น
ดวยท่ีตัดออก

นายนุกูล สิงหัน เห็นดวยกับทาน อบต.วิทยา ฟุตบอลหญิงใชคนเยอะลําบากตองไปซอม
ส.อบต. หมูท่ี 7 กับหมูบานอ่ืน เสนอนาจะมีวอลเลยบอล และกีฬาเซปกตระกรอ ดวย
นายประครอง ศรีเชียงแสน การหาตัวนักกีฬามาดวยความจําใจ ผมอยากใหเนนเยาวชน
ผูใหญบาน ม.11
นายคูณ  อุนคํา มติประเภทกีฬา
ประธานในท่ีประชุม ฟุตบอลหญิงแบงโซน มติเปนเอกฉันท ไมเห็นดวย

ฟุตบอลหญิง 7 คน มติเปนเอกฉัน เห็นดวย
มติสถานท่ี
สถานีตํารวจภูธรโสกกาม มติเอกฉันท ไมเห็นดวย
โรงเรียนโสกกามนาตาไก มติเปนเอกฉันท เห็นดวย
วัดเวลา ในการจัดกิจกรรม
วันท่ีเดิมคือ 10-14 ธันวาคม 2561 มติเปนเอกฉันท ไมเห็นดวย
วันท่ี 20-24 ธันวาคม 2561 มติเปนเอกฉันท เห็นดวย

นายกิติศักดิ์  ประจักโก สรุปประเภทกีฬา
นักวิชาการศึกษา 1. ฟุตบอลประชาชนท่ัวไป ชาย 11 คน               สงไดหมูบานละ 1 ทีม

2. ฟุตบอลหญิง 7 คน สงไดหมูบานละ 1 ทีม
3. การแขงขันเตนแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ และรําไมพอง  ทีมละ 15 คนข้ึนไป

สงได   หมูบานละ 1 ทีม)
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
นางมณีจันทร  โพสาวัง 1. การทํากฐินโรงเรียน ไปทอดถวายวัดบานนาตาได ในระหวางวันท่ี
ครูโรงเรียนบานโสกกาม-นาตาไก 9-10 พฤศจิกายน 2561 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งกองกฐิน วันท่ี

10 พฤศจิกายน 2561 ทอดกฐิน ณ วัดศรีราญทาน บานนาตาไก ขอความ
อนุเคราะหผูใหญบานประชาสัมพันธใหดวย

2. วันท่ี 10-11 พฤศจิกายน ...
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2. วันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2561 การแขงขันมหกรรมวิชาการ  ได
เหรียญทองจํานวน 10 เหรียญ จะไปแขงขันระดับจังหวัดในวันท่ี 13
พฤศจิกายน 2561
3. การแขงขันวอลเลยบอลชายหาด ระดับภาค ตอนนี้เขารอบ 8 ทีมสุดทาย
4. ทางโรงเรียนจะสรางหอประชุมท่ัวไป หนวยงานราชการอ่ืนสามารถมา
ใชได จะสรางขางๆกับหองสมุด
5. ในปงบประมาณ 2562 ไดรับงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณหองสมุด
6. ไดบุคลากรครูธุรการประจําท่ีโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก

นางบุญเตรียม บัวพงษชน 1. ไดครูบรรจุใหม เอกวิชาภาษาไทย
ครูโรงเรียนบานดงสวาง 2. ไดครูธุรการเพ่ิม 1 ตําแหนง

4. งบประมาณ 2562 ไดรับงบประมาณในการซอมแซมโรงเรียน
5. โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณก็หมดแลว ใชประมาณ 2 สัปดาห

นางสาวเจียมจิตร มะลิรส 1. ไดครูบรรจุใหม  จํานวน 4 ทาน
ครูโรงเรียนบานโนนสําราญฯ 2. ไดครูธุรการประจํา จํานวน 1 ทาน

3. วันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2561 จะเปนการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
ผูนําเขารวมกิจกรรมเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหนักเรียน

นายบุญมา ฤทธิ์ชัย 1. โรงเรียนขาด ผูอํานวยการโรงเรียน
ครูโรงเรียนบานบอพนา 2. กิจกรรมการเรียนการสอน ทางโรงเรียนใหนักเรียนทํากิจกรรมสงเสริมใน

ชุมชนคือการเลี้ยงสัตว หมูปา ตอนนี้ก็มีเกือบ 10 ตัว
3. นักเรียนไดเปนตัวแทนกลุมในระดับจังหวัด 3 ประเภท

นางกาญจนา ชนะการี 1. ถนนเพ่ือการเกษตร เวลาลงดินสวนใหญไมมีผูนําพอลงเสร็จแลวคอยบอก
กํานันตําบลโสกกาม และเอาเอกสารมาใหเซ็นต ถนนอยากใหทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวยหนอย

2. หอกระจายขาวหมูบาน ท่ีเสียงไมดังและชํารุด ทางทหารมีงบประมาณให
วาจะออกมาสํารวจดู
2. น้ําประปาบานหนองปลาดุก ไมพอใช

นายคูณ  อุนคํา 1. ถนนเพ่ือการเกษตร จะมีชางควบคุมงาน มีประชาคม มีคณะกรรมการ
ประธานในท่ีประชุม ตรวจงานจางลงพ้ืนท่ี จะมีเอกสาร ปร.4 และปร.5 ใหแกกรรมการ การ

ประสานบางพ้ืนท่ีมีปญหาบางแตครั้งตอไปผมจะกําชับผูควบคุมงาน จะตอง
แจงกรรมการลงพ้ืนท่ีดูดวย
2. น้ําประปา ไมพอใช เราจะเจาะใหมดู

นายบุญสนั่น มหาอุป 1. บานยางเรียนไดสํารวจถนนเพ่ือการเกษตร ไดจํานวน 11 สาย สวนสาย
ส.อบต. ม.3 ท่ีทอขาดระยะเวลาท่ีผานมาแลว ขอฝากใหดําเนินการตอใหดวย

2. ถนนสายหนาบาน อบต.ชูชาติ ท่ีทะลุไปยังบานดงสวาง เหลือไมมากเทาไร
ก็จะถึง 5 เมตร ซึ่งอนาคตอาจจะสรางถนนคอนกรีต

นายคูณ  อุนคํา 1. ขอใหอยูในแผน 4 ป ถนนสายท่ีทอขาด ถามีงบประมาณก็ซอมแซมได
ประธานในท่ีประชุม 2. ถนนสายหนาบาน อบต.ชูชาติ ถามีโอกาสก็จะคุยกับกํานันสมพรดู

นายประยวน โลคํา...



-7-
นายประยวน โลคํา 1. หอกระจายขาว ทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกามไดออกมาสํารวจ
ผูใหญบาน ม. 12 ก็ไดรายงานไปยังทางอําเภอวาดีทุกหมูบาน ถาเปนไปไดทางองคการบริหาร

สวนตําบลโสกกามทําใหเสียงดังกวานี้ไดไหม
2. ถนนเพ่ือการเกษตรการปรับเกรดทําไมสุดสาย

นายคูณ อุนคํา 1. หอกระจายขาวใหกองชางสํารวจ ถามีงบประมาณก็จะแกไขให
ประธานในท่ีประชุม
นายคูณ  อุนคํา ในท่ีประชุมมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีขอปดการประชุม
ประธานในท่ีประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน)

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคูณ  อุนคํา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

ครั้งท่ี 11 /2561
วันท่ี 6 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 09.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

*************************************************
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 ยายขาราชการ  นายพิสิษฐ  แรทอง  นายอําเภอเซกา ยายไปดํารง
ตําแหนงปลัดจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตวันท่ี 31ตุลาคม 2561 เปนตนไป
จ.อ.พัฒนา  แสงกลา  ตําแหนงปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง
ชํานาญการ) อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ ยายไปดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ
(เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) อําเภอเอรวัน  จังหวัดเลย ตั้งแต
วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
1.2 เรื่อง ขอขอบคุณ  เรื่องกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม  ผูบริหารสถานศึกษา ทุกแหง  นายก
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  กํานันตําบลโสกกาม ในการเขารวม
กิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดศรีพนา
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และหอประชุมอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
1.2 เรื่อง  ขอขอบคุณ เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม  ผูบริหารสถานศึกษา ทุกแหง  นายก
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  กํานันตําบลโสกกาม และจิตอาสา ใน
กิจกรรม กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ



จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2561 ณ วัดศรีพนา ตําบลเซกา
จังหวัดบึงกาฬ และสนามหนาท่ีวาการอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 10 / 2561
................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ ..........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ เรื่อง การจัดงานกฐินสามัคคีอําเภอเซกา ประจําป 2561
4.2 เรื่อง ขอความรวมมือตรวจสอบการติดปายประกาศหามเผยแพรศาสนาอิสลาม
4.3 เรื่อง ซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร

ระเบียนวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ........................................................................................................
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ระเบียนวาระท่ี ๖ อ่ืนๆ

6.1 หัวขอราชการอ่ืนๆ
กิจการสภา
- ไมมี
รองปลัด
- ไมมี
สํานักปลัด
- ไมมี
กองสวัสดิการสังคม
- ไมมี
กองชาง
- ไมมี
กองการศึกษา
- เตรียมงานกีฬาชุมน้ําเกมสตําบลโสกกาม ประจําปงบประมาณ 2562
กองคลัง
- ไมมี
6.2 สวนราชการอ่ืนๆ
6.2.1 สถานีตํารวจภูธรโสกกาม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



6.2.3 โรงเรียนโสกกามวิทยา
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6.2.4 โรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
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6.2.5 โรงเรียนบานดงสวาง
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6.2.6 โรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
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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...


