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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังของต าบล (แผนท่ีประกอบ) 
  ต าบลโสกก่าม แยกออจากต าบลบ้านต้อง เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  2532 โดยมีจ านวน
ท้ังหมด  4 หมู่บ้าน และได้แยกบ้านโสกก่าม ออกเป็น 1 หมู่บ้าน คือบ้านหนองปลาดุก  ต าบลโสกก่ามอยู่ห่าง
จากอ าเภอเซกา ประมาณ 26 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 42.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,670 ไร่  แยกเป็น
พื้นท่ีการเกษตร 19,846 ไร่ พื้นท่ีอื่น ๆ 6,824 ไร่   

ต้ังอยู่ท่ี 159 หมู่ 2 ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์/โทรสาร  
๐๔2–490905  ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเซกาห่างจากตัวอ าเภอเซการะยะทางประมาณ 2๖ กิโลเมตร     
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลท่าดอกค า  อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต้    ติดต่อกับ  ต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แผนที่ต าบลโสกก่าม 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของต าบล มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงและราบลุ่มน้ าท่วมถึง เป็นพื้นท่ีส าหรับท่ีอยู่

อาศัยประมาณ ๓๐%  เป็นพื้นท่ีส าหรับการเกษตร ๖๕ %  และมีพื้นท่ีส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล (ฤดูร้อน    
ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช้ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง มักเกิดไฟป่าเป็นประจ า 

อุณหภูมิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกชุกทุกปี มีความช้ืนเย็นสบาย ปริมาณ

น้ าฝนเฉล่ียต่อปี ประมาณ 1,000 – 1,700 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น มีหมอก ปกคลุม

โดยท่ัวไป อุณหภูมิเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียส     
๑.๔ ลักษณะของดิน 

  สภาพดินพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง ส่วนของหินบนหลังภูวัว ส่วนมากเป็นหินทรายมี
ลักษณะเป็นลานหิน 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าท่ีเป็นแหล่งน้ าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อใหเ้พียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  5 แห่ง สระน้ า  ๓ แห่ง 
    หนองน้ า ๓ แห่ง บ่อน้ าดิน 2 แห่ง 
    ล าคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล 36 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  9 แห่ง 
    อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัด
กระจายท่ัวไป พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบ มีดังนี้ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วน
ไม้พื้นล่างเป็นไม้จ าพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ 
  

 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้าน มี ท้ังหมด 12 หมู่บ้าน โดยมี

ผู้ใหญ่บ้านท าหน้าท่ีปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรั บผิดชอบ
กิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีได้รับเลือก
จากสมาชิกในหมู่บ้านท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและให้ความร่วมมือด้านการเลือกต้ังเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 3,382 คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังส้ิน  4,322  คน คิดเป็น ร้อยละ ๗8.25  

จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
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ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเขตการปกครอง  
ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

ตารางที่ ๑ การแบ่งเขตการปกครอง   
  

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
๑ บ้านโสกก่าม สิบเอกนาวิน  ประจักโก  
๒ บ้านนาตาไก้ นายสายันต์  หัตถกิจ  
๓ บ้านยางเรียน นายรันตรัง  ปัททุม  
๔ บ้านหนองปะต่าง นายนเรศ  ยมโคตร  
๕ บ้านบ่อพนา นายทวี  ผลจันทร์  
๖ บ้านดงสว่าง นายปัญญา  ไชยมัดฉิม  
๗ บ้านโนนส าราญ นายอ๋อย  โพคะนัน  
๘ บ้านหนองปลาดุก นางกาญจนา  ชนะการ ี  
๙ บ้านถ้ าพระ นางหนูเรียน  ติสจันทร์  

๑๐ บ้านโนนส าราญใต้ นายคันธราช  ปัญญาพ่อ  
๑๑ บ้านโนนงาม นายประครองศรี  เชียงแสน  
๑๒ บ้านเจริญสุข นายประยาน  โล่ห์ค า  

   
๒.๒ การเลอืกต้ัง 

องค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเขตการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม ออกเป็น 12 เขต ตามเขตหมู่บ้าน         

ประชาชนในต าบลโสกก่าม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานประเพณีต่างๆ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเม่ือวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6) 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  4,322  คน 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  3,382  
คน คิดเป็นร้อยละ ๗8.25 

ตารางที่ ๒ รายชื่อฝ่ายบริหาร 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1  นายคูณ  อุ่นค า   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
2  นายอุทิศ  อินลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ๑๙ พฤศจิกายน 255๖ 
3  นายพนม  เหง่าศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ๑๙ พฤศจิกายน 255๖ 
4 นายไพรวัล  สิทธิ เลขานุการ นายก อบต.โสกก่าม ๑๙ พฤศจิกายน 255๖ 
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ตารางที่ ๓ รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันด ารงต าแหน่ง 
1  นายประชา  ปัททุม ประธานสภา อบต.โสกก่าม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ 
๑๓ ตุลาคม 255๖ 

2  นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา อบต.โสกก่าม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ 

๑๓ ตุลาคม 255๖ 

3  นายสุภาษิต  อุ่นค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
4  นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
5. นายวิทยา  หัตถกิจ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
6  นายสนธยา  เพช็รสมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
7  นายบุญสนั่น  มหาอุป สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
8  นายชูชาติ  ผ่องแผ้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ ลาออก 
9  นายส านวน  แก้วเชียงหวาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 

10  นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
11  นายพิสิฐ  ขันสีมนต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
12  นายนายบุญเฮือง  บุญแสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
13  นายสุทธิสาร  ศรีพันลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
14  นายนุกูล  สิงหัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
15  นายพิทักษ์  มณีสุข สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
16  นางสุชานันท์  บุญปก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
17  นายอันชัน  แก้วดวงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
18  นางสาวพิศมัย  สิงห์มาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
19  นายเดชา  นงคะวาส สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๐ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
20  นายเชิดชัย  ลวกไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๐ ลาออก 
21  นายศราวุฒิ  สีทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๑ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
22  นายไพรัตน์  สิงหาสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๑ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
23  นายสุวรรณ  บุญมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๒ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 
24  นายประดิษฐ์  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1๒ ๑๓ ตุลาคม 255๖ 

 เลขาสภา อบต.โสกก่าม 
นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
๑ เมษายน 25๖๒ 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร (ณ  เมษายน  25๖๒) 

ตารางที่ ๔  จ านวนประชากร (ณ  เมษายน  25๖๒) 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านโสกก่าม 23๖ 4๔๐ 42๐ 8๖๐ 
2 บ้านนาตาไก้ 1๙๙ 3๓๗ 3๑๕ ๖๕๒ 
3 บ้านยางเรียน 12๙ 21๑ 1๘๔ 39๕ 
4 บ้านหนองปะต่าง ๔๓ ๗๐ 6๔ 13๔ 
5 บ้านบ่อพนา 2๗๙ 4๖๙ 4๔๙ ๙๑๘ 
6 บ้านดงสว่าง 1๙๗ ๓๔๙ ๓๐๑ 65๐ 
7 บ้านโนนส าราญ ๒๐๓ 35๗ 35๗ 7๑๔ 
8 บ้านหนองปลาดุก ๑๑๕ ๑๖๘ ๑๗๘ 3๔๖ 
9 บ้านถ้ าพระ 6๗ 11๐ ๑๐๗ 2๑๗ 

10 บ้านโนนส าราญใต้ ๑๔๐ ๒๘๙ 2๕๙ 5๔๘ 
11 บ้านโนนงาม ๑๒๓ 2๒๕ 22๒ 4๔๗ 
12 บ้านเจริญสุข 12๙ 22๑ 20๐ 42๑ 

รวม 1,๘๖๐  ๓,๒๔๖ ๓,๐๕๖ 6,๓๐๒ 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางที่ ๕  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

หมู่ที ่

  

  

กลุ่มอายุ 

0-6 ปี 7-12 13-18 19-59 60 ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1-12 2๕๗ 2๒๔ ๓๐๒ 2๔๕ 314 288 1,9๐๐ 1,9๗๗ 3๗๗ 41๒ 

รวม 6,๓๐๒ 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕–๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 80  อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80 ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้  ปัญหาคือ ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 
ให้กบัโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
ตารางที่ ๖  ข้อมูลสถานศึกษา 

 
   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโรงเรียน/สังกัด จ านวนครู (คน) 
(ข้าราชการ) 

จ านวนครู(คน) 
(พนักงานจ้าง) 

จ านวน
นักเรียน (คน) 

 1 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโสกก่าม 1 2 ๒๗ 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบ่อพนา 1 1 ๑๗ 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงสว่าง 1 2 ๑๔ 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนส าราญ 2 - ๒๖ 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางเรียน 1 - ๒๒ 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาตาไก้ - 1 ๒๕ 

รวม 6 6 ๑๓๖ 
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก ้ 13 4 2๔๙ 
โรงเรียนโนนส าราญยางเรียน 9 - 1๗๗ 
โรงเรียนบ้านดงสว่าง 8 2 ๕๒ 
โรงเรียนบ้านบ่อพนา 7 1 ๑๐๙ 

รวม 54 10 ๕๘๗ 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการ คัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน 
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโสกก่าม ได้จัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้  ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
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  หน่วยงานด้านสาธารณสุขในต าบล 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๑   แห่ง      
    ๔.๓ อาชญากรรม 
  ต าบลโสกก่ามไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  การ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเ ตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาท่ีปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ท้ังท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถ
ด าเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตต าบล  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรโสกก่าม  พบว่าในชุมชนมีผู้ท่ีติดยา

เสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานราชการท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น เช่น 
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  การเข้าค่ายบ าบัด  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าท่ี     ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. ด าเนินรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ด าเนินการประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
๕. ด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑  เส้นทางคมนาคม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นท่ีเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ร้อยละ  7๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  รายละเอียดเส้นทางคมนาคมมีดังนี้ 

ถนนสายหลักท่ีเช่ือมกับอ าเภอ  (ถนนลาดยาง 65% และถนนลูกรัง 35%) 
  ถนนภายในหมู่บ้าน  (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70% และถนนลูกรัง 30%) 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นท่ี   

๕.๓  การประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดท้ังปี  ปัญหาคือ  
มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และ
แหล่งน้ าดิบในการผลิตประปามีความต้ืนเขิน  น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิต
เป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ แต่ได้น าโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีท้องถิ่น เพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถ
ด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

๕.๔  โทรศัพท์  ปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) คิดเป็น ๙๘ เปอร์เซ็นต์   
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  มีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์        
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ยางพารา  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  

(๑)  บ้านโสกก่าม   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓,488  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  220  ครัวเรือน 
  1,243       ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  225  ครัวเรือน 
  3,494       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

          (2)  บ้านนาตาไก้  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,085  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  180  ครัวเรือน 
  880         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  180  ครัวเรือน 
  2,192       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
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 (3)  บ้านยางเรียน  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,358  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  128  ครัวเรือน 
  422         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  129  ครัวเรือน 
  2,616       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

สวน   เงาะ             
. 

  1      ครัวเรือน 
  10            ไร่  200    กก./ไร่     1,000    บาท/ไร่   6,000  บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไ.ไร่มันส าปะหลัง   4      ครัวเรือน 
  30            ไร่  2,000 กก./ไร่     300    บาท/ไร่   4,000  บาท/ไร่ 

 (4)  บ้านหนองปะต่าง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  450  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

   8      ครัวเรือน 
  128         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  39     ครัวเรือน 
  414         ไร่  500    กก./ไร ่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(5)  บ้านบ่อพนา  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,473  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  266  ครัวเรือน 
  1,150        ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  297  ครัวเรือน 
  3,104       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(6)  บ้านดงสว่าง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,633  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

183    ครัวเรือน 
  651          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  183  ครัวเรือน 
  4,552       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
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7)  บ้านโนนส าราญ  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,631   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  192  ครัวเรือน 
  600          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  190  ครัวเรือน 
  2,123       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(8)  บ้านหนองปลาดุก  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,847   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  103  ครัวเรือน 
  596         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  105  ครัวเรือน 
  2,031      ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(9)  บ้านถ้ าพระ  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  694   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  10     ครัวเรือน 
  193         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  60    ครัวเรือน 
  468         ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่มันส าปะหลัง   4      ครัวเรือน 
  400         ไร่  3,000 กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   1,200  บาท/ไร่ 

(10)  บ้านโนนส าราญใต้  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,344  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  134  ครัวเรือน 
  552         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  134  ครัวเรือน 
  2,260       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 
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(11)  บ้านโนนงาม  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,577  ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  110  ครัวเรือน 
  418         ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  110  ครัวเรือน 
  1,928       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

(12)  บ้านเจริญสุข  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,315   ท าการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่                  บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  123  ครัวเรือน 
  414          ไร่  350    กก./ไร่     1,500    บาท/ไร่   3,780    บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ยางพารา             
. 

  123  ครัวเรือน 
  1,555       ไร่  500    กก./ไร่     2,300    บาท/ไร่   10,000  บาท/ไร่ 

 

๖.๒ การประมง 
  ประชากรในพื้นท่ีต าบลโสกก่าม มีการประมงแบบพื้นบ้าน (Artisanal Fisheries) คือ การ
ประมงเพื่อยังชีพหรือประมงขนาดเล็ก โดยท่ัวไปใช้เรือขนาดเล็ก เช่น เรือพื้นบ้าน เป็นต้น ปัจจุบันส่วนใหญ่จะ
ติดเครื่องยนต์เข้าไปด้วย ท าการประมงโดยใช้เครื่องมือประมง เช่น แหหรือเบ็ดแบบง่ายๆ ประมงพื้นบ้านเป็น
การประมงเพื่อยังชีพ หาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งปริมาณการจับสัตว์น้ า
จากการท าประมงพื้นบ้านคิดเป็นร้อยละ ๕ จากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าจากการประมง  

๖.๓ การปศุสัตว์ 
ประชากรในพื้นท่ีต าบลโสกก่าม  ส่วนมากมีการเล้ียงสัตว์เพื่อประกอบอาหารและเป็นการค้า

หรือจ าหน่าย บางส่วน การเล้ียวสัตว์จึงเป็นอาชีพเสริมท่ีท าควบคู่กับการเกษตร 
๖.๔ การบริการ  
 โฮมสเตย์ หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม (บ้านโนนส าราญ/ถ้ าพระ) เพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ความ

เป็นอยู่และการด ารงชีวิตในชุมชน ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญคือ น้ าตกถ้ าพระ ซึ่งอยู่ใน
พื้นท่ีหมู่บ้านถ้ าพระ หมู่ 9 และได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ    

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   6   แห่ง 

           ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม  คือกลุ่มเห็ดนางรม และแจ่วบองแม่บ้านเจริญสุข 
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๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  
     วัด      10    แห่ง         
       ส านักสงฆ์   ๑    แห่ง 

-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒ 
        ส านักคริตส์    ๑   แห่ง 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตต าบลโสกก่ามได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเล้ียงไหมและการทอผ้าไหม  วิธี การทอเส่ือจากต้นกก  
และวิธีการจับ   ปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลโสกก่าม ได้ผลิตแจ่วบองเพื่อจ าหน่ายในชุมชนและนักท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวน้ าตกถ้ าพระ     
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งมีไม่เพียงพอในด้านการเกษตร เนื่องจากเกิดปัญหาแหล่งน้ าต้ืนเขินในฤดูแล้ง น้ า ประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  เพราะต้องใช้งบประมาณสูง
มากในการด าเนินการ  

๘.๒  ป่าไม้  ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัดกระจาย
ท่ัวไป พันธุ์ไม้ส าคัญท่ีพบ มีดังนี้ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วนไม้พื้นล่าง
เป็นไม้จ าพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ 

๘.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลโสกก่าม  มีภูเขาช่ือ ภูวัว 
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในพื้นท่ีของต าบลโสกก่ามส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย  พื้นท่ีสาธารณะ  
ร้านค้า  ตามล าดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพิ่มข้ึน  เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเอง  เช่น โครงการธนาคารขยะในชุมชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพื้นท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้
เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  



๑๓ 
 

ที่สาธารณประโยชน์  ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อที่ 
สาธารณประโยชน์ 

เลขที ่
นสล. 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จ านวนเนือ้ที่ หมาย
เหตุ 

ไร่ งาน วา  
๑ มท.ป่าช้ายางเรียน 

สาธารณประโยชน์ 
นค.๐๐๕๑ ๑๔ ยางเรียน ๑๓ ๓ ๔๕  

๒ มท.ท่ีสาธารณประโยชน์ 
แปลงท่ี ๒ 

นค.๐๐๕๒ ๑๐ ดงสว่าง - ๒ ๗๙  

๓ มท.ป่าช้าดงสว่าง 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๐๕๔ ๑๐ ดงสว่าง ๓๓ ๒ ๙๙  

๔ มท.ท าเลเล้ียงสัตว์ 
แปลง ๒ สาธารณะฯ 

นค.๐๐๕๙ ๑๔ ยางเรียน ๑๗ - ๕๗  

๕ มท.สาธารณประโยชน์
แปลงท่ี ๑ 

นค.๐๐๖๒ ๑๐ ดงสว่าง - ๒ ๒๘  

๖ มท.ท าเลเล้ียงสัตว์ 
แปลง ๑ 

นค.๐๐๖๔ ๑๔ ยางเรียน ๑๒๒ ๑ ๔๕  

๗ มท.ป่าช้าดอนโจด 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๒ ๗ โนนส าราญ ๒๕ ๓ ๔๕  

๘ ดอนเห็ดละคร 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๓ ๗ โนนส าราญ ๑๔ - ๙๘  

๙ ดอนเห็ดละคร 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๔ ๗ โนนส าราญ ๘๔ ๓ ๒๖  

๑๐ มท.สนามกลางบ้าน
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๕ ๗ โนนส าราญ ๑๓ - ๒๒  

๑๑ มท.ดินเกษตร
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๑๒๖ ๗ โนนส าราญ ๕๓ ๑ ๑๑  

๑๒ มท.ป่าช้าบ่อพนา 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๐๖ ๕ บ่อพนา ๘ ๑ ๔๑  

๑๓ มท.หนองแวง 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๐๗ ๕ บ่อพนา ๓๐ ๓ ๒๐  

๑๔ มท.โคกยาว 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๘๖ ๒ นาตาไก้ ๑๑ ๑ ๑๑  

๑๕ มท.โคกหนองเม็ก 
ท่ีสาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๘๗ ๒ นาตาไก้ ๑๗ - ๓๑  

๑๖ มท.ศาลเจ้า 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๓๘๘ ๒ นาตาไก้ ๓ ๓ ๒๓  

๑๗ มท.โคกหนองปะต่าง 
สาธารณประโยชน์ 

นค.๐๖๑๕ ๔ หนองปะต่าง ๓๖ ๓ ๙๘  

 



๑๔ 
 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อที่สาธารณประโยชน ์ เลขท่ี 
นสล. 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จ านวนเนือ้ที่ หมาย
เหตุ 

ไร่ งาน วา  
๑๘ กค.โรงเรียนบ้าน

โสกก่าม-นาตาไก้ 
นค.๑๘๙๐ ๒ นาตาไก้ ๔๐ ๓ ๔๒  

๑๙ กค.โรงเรียนบ้าน 
โนนส าราญ 

นค.๑๘๙๑ ๗ โนนส าราญ ๓๐ ๑ ๒๗  

๒๐ กค.โรงเรียนบ้าน 
บ่อพนา 

นค.๑๘๙๒ ๕ บ่อพนา ๑๖ ๒ ๙๓  

๒๑ กค.สถานีอนามัย 
ต าบลโสกก่าม 

นค.๑๘๙๓ ๑ โสกก่าม ๔ ๒ ๗  

๒๒ กค.สถานีต ารวจภูธร 
ต าบลโสกก่าม 

นค.๑๘๙๔ ๑ โสกก่าม ๑๘ ๐ ๖๙  

๒๓ กค.โรงเรียนบ้าน 
ดงสว่าง 

นค.๒๑๘๗ ๖ ดงสว่าง ๓๗ ๐ ๓๖  

๒๔ กค.โรงเรียนบ้าน 
ดงสว่าง 

นค.๒๘๐๗ ๖ ดงสว่าง ๓๗ - ๓๖  

๒๕ มท.ป่าช้านาตาไก้ 
สาธารณประโยชน์ 

๒๔๑๕๒ ๖ นาตาไก้ ๖๑ ๒ ๙๘  

๒๖ มท.ป่าช้าโสกก่าม 
สาธารณประโยชน์ 

๒๔๑๕๓ ๕ โสกก่าม ๒๔ ๑ ๖๙  

รวมทั้งหมด  ๒๖ แปลง ๗๕๘ ๓ ๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

9. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ินมีดังนี้ 
 9.1 ข้อมูลด้านการบริหารภายใน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
โสก่ามเป็นฝ่ายบริหารงานด้านนโยบายมีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จ านวน 2 คนและ         
มีเลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คนและฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามีปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติติดตาม
นโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีก าหนด 
 ด้านการบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามเป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  กอง คือ 

1  ส านักปลัด มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2  กองคลัง  มีนักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการในต าแหน่งผอ.กองฯ ฯและดูแลกองคลัง 
3  กองช่าง มีนายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการในต าแหน่งผอ.กองฯ และเป็นผู้ดู  แลกองช่าง 

   4  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีนักบริหารการศึกษา ผอ.กองฯ ดูแลกองการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  
  2.5  กองสวัสดิการสังคม  มีนักบริหารงานสวัสดิการ ผอ.กองฯ  ดูแลกองสวัสดิการสังคม 
 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (ด้านบคุลากร) 
 

 บุคลากร 
ข้าราช 
การ 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ตาม 
ภาร 
กิจ 

ลูกจ้าง 
ทั่วไป 

 

ระดับการศึกษา 

ป. 4 ป. 6 ม. 3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท 

ส านักปลัดฯ ( 11 ) 6 - 3 2 - 1 - - - 3 3 4 

กองคลงั ( 6 ) 1 1 5 - - - - - - 4 2 1 

กองช่าง ( 5 ) ๑ - 3 3 - - 1 - 1 5 - - 

กองการศึกษาฯ ( 17 ) 7 1 7 2 - - - - - - 12 5 

กองสวัสดิการสังคม(4) 

 

2 - 2 - - - - - - 2 1 1 

รวม  (43 ) 17 2 20 7 - 1 1 - 1 14 18 11 

 
คณะผู้บริหาร  ( 4 คน ) - - - - -  1 - - - 2 1 

สมาชิกสภาฯ  ( 24 ) 

- - - - - 6 8 8 1 1 - - 

รวม  ( 28 ) - - - - - 6 9 8 1 1 2 1 



๑๖ 
 

ตารางที่ ๗  ข้อมูลรายช่ืออัตราก าลัง 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมาย
เหตุ 

ส านักปลัด 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
๒ นายประดิษฐ์  มูลราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
๓  นายพรมรินทร์  ไปนาน หัวหน้าส านักปลัด   
๔ นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
๕ นางสาววารี  แสนสุภา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
๖ นายไกรทอง  ป้องปก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
๗ นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

พนักงานจ้าง 
๘ นางสาวภัทชลี  ละมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๙ นายเกรียงไกร  ละมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  

๑๐ นายเอกรินทร์  เหมะธุลินทร์ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
๑๑  นายชาตรี  ชัยสมภาร นักการภารโรง  
๑๒ นายศรีหริวิษณุ  ค าจุมพล คนงานท่ัวไป  

จ้างเหมาบริการ 
๑๓ นายอ าพล  แสงวิเชียร คนงานประจ ารถดับเพลิง  
๑๔ นายวีรวัฒน์  กุลไพศาล คนสวน  
๑๕ นางรุ่งมณี  ออนวรรณ แม่บ้าน  
๑๖ นางสาวฤทัยรัฐ  คล่องดี ช่วยงานด้านสาธารณสุข  

กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นางชลิตา  ปัญญารส นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ลูกจ้างประจ า 

๒ นางสาวเสาวลักษณ์  ประจักษ์โก เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  
พนักงานจ้าง 

๓ นายบ ารุง  แจ้งไพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  
๔ นางสาวจริยา  โพธินาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  
๕ นางสาวชมพูนุท  หัตถกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
๖ นายศุภวัฒน์  พระภูม ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  
๗ นายชมเชย  ทาระขะจัด พนักงานจดมาตรวัดน้ า  

จ้างเหมาบริการ 
๘ นางสาวเกตุวดี  ละสีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลภาษี  
๙ นางสาวสุกัญญา  บุญแสน เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาษี  



๑๗ 
 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นายรุ่งโรจน์  จันทร์พุทธ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
พนักงานจ้าง 

๒ นายจรุงเกียรติ  ค าสีทา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
๓ นายสุรศักด์ิ  บัววัน ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
๔ นางสาวอรัญญา  เบียนสาย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๕ นายสุนทร  เหลาเกษ พนักงานผลิตน้ าประปา  
๖ นายนราศักดิ์  ป้องภัย พนักงานผลิตน้ าประปา  
๗ นายสุริยา  โพธิ์สิงห์ พนักงานผลิตน้ าประปา  

จ้างเหมาบริการ 
๘ นางสาวชญาดา  อันสีละ ลูกมือช่างแผนท่ีภาษี  
๙ นายศุภวิทย์  ผาดศรี จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  

๑๐ นายสุธีญพงศฐ์  สิทธิ ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๑ นางไมตรี  รูปคม ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๒ นายอนันตา  อ่อนภูเขา ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๓ นายคม  พายเอ็นมี ผู้ดูแลน้ าประปา  
๑๔ นายทะนงศักดิ์  วงศ์แสง ผู้ดูแลน้ าประปา  

กองสวัสดิการสังคม 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นางวิภารัตน์  บุญชาญ ผู้อ านวยการกองการสวัสดิการสังคม  
๒ นางสาวธัญญาพร  วงค์ธรรม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

พนักงานจ้าง 
๓ นายโกศล  โพธินาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน  
๔ นายจตุรน  อุ่นค า ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  

จ้างเหมาบริการ 
5. นายธนากร  จันดวงสี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 

๑ นายเทพบุตร  เทพา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
พนักงานครู อบต. 

๒ นางรัศมี  ทาต้อง ครู  
๓ นางร้อย  โพพิทูล ครู  
๔ นางเทวี  มะลิทอง ครูช านาญการ  
๕ นางกชพรรณ  ค าสีทา ครูช านาญการ  
๖ นางสาวจรัญญา  มาสขาว ครู  
๗ นางสมคิด  พนมศักดิ์ ครู  

  รถบรรทุกขย 



๑๘ 
 

 
ลูกจ้างประจ า 

๘ นายกิติศักดิ์  ประจักษ์โก นักวิชาการ  
พนักงานจ้าง 

๙ นางสาววิภาวี  วิชาโชค ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๑๐ นางอุบลรัตน์  กุลภา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๑๑ นางมลิวรรณ  โตเพชร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๒ นางศุกัญญาลักษณ์  ศรีจันทร์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๓ นางวิมลลักษณ์  โพธิ์มูล ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๔ นางสาวอรนุช  เรือนเงิน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๕ นางนริศรา  ไกรรัตน ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๖ นางสาวอรวรรณ  ไกรรัตน ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
๑๗ นางสาวจินตนา  ค าสีทา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

จ้างเหมาบริการ 
๑๘ นางสาวฤทัยรัฐ  คล่องดี พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๑๙ นางมยุรี  ชัยสมภาร พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๒๐ นางสาวประกายดาว เพชรวิสัย พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๒๑ นางสาวรัชนีพร  สิทธิ พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๒๒ นายวุฒิศักดิ์  อาจฉกรรจ์ พนักงานท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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ะ  
โครงสร้างสายบังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง อบต.โสกก่าม 

 

 

 สภา อบต.โสกก่าม 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต.  

นายก อบต.โสกก่าม 

สมาชิกสภา อบต.  

ปลัด อบต.  
เลขานุการสภาฯ 

รองนายก อบต.  

รองนายก อบต.  

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

รองปลัด อบต. 

เลขานายก อบต. 



  

 
 

 
 


