
รายงานการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

ครั้งท่ี 5 /2561
วันท่ี 4 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 09.๐๐ น.

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
*************************************************

ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายพนม เหงาศรี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. นายสุภาษิต อุนคํา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
4. นายไพรวัล สิทธิ ตําแหนงเลขานุการนายก อบต.โสกกาม
5. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
6. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
7. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
8. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
9. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
10. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. หมูท่ี ๕
11. นายบุญเฮือง บุญแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
12. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
13. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7
14. นายอันชัน แกวดวงดี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
15. นายเดชา นงคะวาส ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
16. นายไพรัตน  สิงหาสาร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11
17. นายศราวุฒิ สีทา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑
18. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
19. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
20. สิบเอกนาวิน  ประจักโก ตําแหนงผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
21. นายสายยันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก  หมูท่ี ๒
22. นายรันตรัง  ปททุม ตําแหนงผูใหญบานยางเรียน หมูท่ี 3
23. นายนเรศ  ยมโคตร ตําแหนงผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี 4
24. นายทวี ผลจันทร ตําแหนงผูใหญบานบอพนา  หมูท่ี ๕
25. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
26. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
27. นางสาคร  พิมพโสดา ตําแหนงผูชวยผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
28. นายชารี  พิสายพันธ ตําแหนงสารวัตรกํานันตําบลโสกกาม
ผูเขารวมประชุม
1. นายสันติ  สิงหสุขศรี ตําแหนงครูโรงเรียนโสกกามวิทยา
2. นางสาวสุมิตรา ตําแหนงครโูรงเรียนบานบอพนา

3. นายสหรัฐ...
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3. นายสหรัฐ  พลวงค ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
4. นายทรัพยหิรัญ  จันทรักษ ตําแหนงครูโรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
5. พ.ต.ท.อุทัย  ออนยิ้ม ตําแหนงสารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม
6. นายสุริยา  สืบสุนทร ตําแหนงผูชวยผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี ๔
7. นางสาวชัญญานุช เหมะธุลิน ตําแหนงเจาพนักงานธรุการชํานาญงาน

ผูไมมาประชุม
1. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายคําพันธ  ศรีจันทร ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. นายเฉลิมศักดิ์ เอกสะพัง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
4. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
5. นายสุทธิสาร ศรีพันลม ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
6. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
7. นางสุชานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
8. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
9. นายเชิดชัย ลวกไธสง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
10. นายประครองศรี  เชียงแสน ตําแหนงผูใหญบานโนนงาม  หมูท่ี 11
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 ผูนําทองท่ีทองถ่ิน เจาหนาท่ีตํารวจ อปพร. ทุกทาน
ประธานในท่ีประชุม ท่ีชวยกันดูแลและใหบริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานตท่ีผานมา

เรื่องท่ี 2 ขอขอคุณ กํานัน , ผูใหญบาน , สมาชิกสภา อบต. , สวน
ราชการ ท่ีเขารวมกิจกรรมวันผูสูงอายุ ในวันท่ี 13 เมษายน 2561 ท่ีผาน
มา ท่ีโรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ประธานในท่ีประชุม ราชกุมารี ดวยจังหวัดบึงกาฬ แจงใหอําเภอเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคาดวาจะเสด็จ เยี่ยมและ
ติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานไทยเสรี ตําบลเซกา อําเภอเซกา ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2561

เรื่องท่ี 2 ...
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เรื่องท่ี 2 โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย และหนวย
บําบัดทุกข บํารุงสุขสรางรอยย้ิมใหประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ดวยจังหวัด
บึงกาฬ ไดกําหนดแผนปฏิบัติการออกหนวยใหบริการประชาชนตามโครงการ
“หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” เพ่ือนําบริการของทุก
ภาคสวนราชการไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี โดยอําเภอเซกามีกําหนดวันท่ี 23
พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบานนางัวสายปญญา ตําบลเซกา อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
เรื่องท่ี 3 จิตอาสา เราทําความดี ดวยหัวใจ อําเภอเซกากําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทําความดี ดวย
หัวใจ” เพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจบําเพ็ญประโยชน ในสัปดาหท่ี 2 และ 4
ของทุกเดือน โดยสัปดาหท่ี 2 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กําหนดให
เทศบาลตําบลศรีพนา  ดําเนินกิจกรรมปลูกตนไม และสัปดาห ท่ี 4
พฤษภาคม 2561 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลปงไฮ เปนพ้ืนท่ีใน
การจัดกิจกรรมจึงให กํานัน ฯลฯ ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม
เรื่องท่ี 4 ขอความรวมมือเสนอประวัติและผลงานเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเปนแมดีเดนแหงชาติ ดวยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดจัดงานวันแมแหงชาติ  ประจําป 2561 ใน
วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 อําเภอเซกา  จึงขอความรวมมือพิจารณาสรรหา
และเสนอชื่อผู ท่ีเห็นสมควรเปนแมดีเดนแหงชาติ โดยจัดสงประวัติและ
ผลงานใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ
กอนวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561
เรื่องท่ี 5 ขอความรวมมือเสนอประวัติและผลงานเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกลูกท่ีมีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม งานวันแมแหงชาติ
ดวยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนด
จัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป 2561 ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2561 อําเภอ
เซกา จึงขอความรวมมือเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติของลูกท่ีมีความกตัญูกตเวที
อยางสูงตอแมท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งจัดสงประวัติและผลงาน
ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ กอนวันท่ี
10 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
นายคูณ  อุนคํา โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลโสกกาม ประจําปงบประมาณ 2561
ประธานในท่ีประชุม ระหวางวันท่ี 29 – 30 พฤษภาคม 2561 ณ  องคการบริหารสวนตําบล

โสกกาม โดยวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ มีงบประมาณสนับสนุนใหการ
ประกวดฟอนรํา และการทําตลาดสินคา OTOP ในชุมชน 12 หมูบาน
การฟอนจะเซิ้งข้ันหมากเบง็
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วันท่ี 29 พฤษภาคม 2561
- ตั้งขบวนรถแหบั้งไฟสวยงามท่ีหนาสถานีตํารวจภูธรโสกกาม
- ขบวนนางรําจากหมูบาน 12 หมูบานๆละไมต่ํากวา 10 คน
- มีรถแห เครื่องเสียงและหมอลําซิ่ง
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561
- จุดบั้งไฟคุมและบั้งไฟแบบท่ัวไป
- มอบเงินรางวัล
- พิธีปด

นายกิตติ  ยมโคตร จะเอาเครื่องรูดบัตรสินคาราคาถูกมาใหบริการ  ไมทราบวามีสัญญาหรือไม
รองประธานสภาฯ จะเอาสินคาบางอยางของทางรานมารวมดวย ในวันท่ี 29 พฤษภาคม

2561
นายปญญา  ไชยมัดฉิม รถแห และเครื่องเสียงมีงบประมาณสนับสนุนไหม หรือทาง องคการบริหาร
ผูใหญบาน หมูท่ี 6 สวนตําบลโสกกามจัดหามาให  และการละเลนก็ฝากดวยอยากละเลนให

เหมาะสม
นายวิทยา  หัตถกิจ ขบวนการฟอนรําเปนแบบไหน ชุดการแตงกาย เปนแบบไหน
ส.อบต. หมูท่ี 2
นายคูณ  อุนคํา การฟอนเปนการฟอนเซิ้งขันหมากเบ็ง  จะมีวิทยากรมาซอมฟอน  การแตง
ประธานในท่ีประชุม กายตามอัตลักษณของแตละหมูบานตนเอง  จะเปนการการประกวดฟอนรํา
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
พ.ต.ท.อุทัย ออนยิม้ จากการประชุมวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ไดประชุมท่ีจังหวัดบึงกาฬ
สารวัตรสถานีตํารวจภูธรโสกกาม เรื่อง 7 วันอัตรายชวงเทศกาลวันสงกรานต  มีผลกระทบทุกหนวยงาน จะทํา

อยางไรใหเกิดอุบัติเหตุนอยท่ีสุด มีการเสียชีวิตนอยท่ีสุด  สรุปคืออุบัติเหตุ
เกิดจาก เมาแลวขับ

นายณรงค  นําสงค 1) ขอขอบคุณ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รวมสมทบทุนผาปา
ครูโรงเรียนโสกกามวิทยา ในวันท่ี 12 เมษายน 2561 เกิดจากความคิดของอาจารยประสานและ

ศิษยเกา คิดจะสรางอัฒจรรยของโรงเรียน  ไดสนับสนุนมา 140,000บาท
ได 3 ท่ี ขาดอีก 1 ท่ี ขอขอบคุณทุกทานทุกสวนราชการ  โดยเฉพาะศิษยเกา
2) การเปดภาคเรียน ครูเปดวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 นักเรียนเปดวันท่ี
16 พฤษภาคม 2561

นายสหรัฐ  พลวงค 1) ครูเปดภาคเรียนวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 10พฤษภาคม2561
ผอ.รร.บานโสกกามฯ จะมีการประชุมระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับครูโรงเรียนในเขต

โสกกามบานตอง และนักเรียนเปดวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561

นายทรัพยหิรัญ จันทรักษ...
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นายทรัพยหิรัญ จันทรักษ 1) ขอขอบคุณ สืบเนื่องจากการทอดผาปาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ครูโรงเรียนบานโนนสําราญฯ สมทบทุนสรางโรงยิม อเนกประสงค (โดม) ณ โรงเรียนบานโนนสําราญยาง

เรียน  วันท่ี 13 เมษายน 2561 ท่ีรวมแรงรวมใจในการหางบประมาณมา
สรางโดม  ผูนําชุมชนทุกหมูบาน โดยเฉพาะผูนําชุมชนหลัก 4 หมูบาน คือ
บานโนนสําราญใต , บานโนนสําราญ , บานยางเรียนและบานถํ้าพระ การ
ทํางานมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวดวย  และมีเรื่องอยากสอบถาม
ก็ถามผมไดโดยตรง  ยอดผาปา 411,355.12 บาทคาใชจาย คงเหลือ
317,755.12 บาท
2) เปดภาคเรียนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เตรียมความพรอมในการ
เรียนจัดโตะเกาอ้ี ทําการสอนจริงๆในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561

นายไพวัล  สิทธิ ขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามท่ีไดสนับสนุน
เลขานุการนายกฯ งบประมาณ และผูนําทองท่ีทองถ่ินทุกทาน ในการจัดงานผาปาศิษยเกา  ก็ได

มีการแขงขันฟุตซอลระหวางศิษยเการวมกันแขงขัน
นายนเรศ  ยมโคตร 1) ขอขอบคุณผูนําทองท่ีทองถ่ินทุกทาน ไดรวมทําบุญผาปาสามัคคีบาน
ผูใหญบาน หมูท่ี 4 หนองปะตาง ในการสรางหอระฆัง ยอด 180,000 บาท คงเหลือ

120,000 บาท
2) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ประชุมเวทีท่ี 4 จากเดิมวันท่ี 1 – 20
พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนเปนระหวางวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 30
มิถุนายน 2561 โดยเวทีครั้งตอไปจะเนนเรื่องยาเสพติด เด็กแวน จะจด
รายชื่อใหเจาหนาท่ีตํารวจติดตามกอนถามีครั้งตอไปจะยึดรถทันที

นายออย โพคะนัน วัคซีน สุนัขและแมว  ก็ไดสอบท่ีอําเภอแลว ทางอําเภอใหมาสอบถามตําบล
ผูใหญบาน หมูท่ี 6 ท่ีรับผิดชอบไป ทําไมยังไมได
นายคูณ อุนคํา วัคซีนพิษสุนัขบา ขาดตลาดเพราะกลัววาจะเปนของปลอม ท่ีอ่ืนก็ยังไมได
ประธานในท่ีประชุม เหมือนกัน ถามาจะแจงใหทราบอีกครั้ง
นายบุญสนั่น มหาอุป 1) ประเพณีบุญบั่งไฟ ครั้งท่ีผานมาชาวบานไดสอบถามถาบั้งไฟตกใสหลังคา
ส.อบต.หมูท่ี 3 บานจะมีวิธีการดําเนินการอยางไร ฝากไวดวยนะครับ

2) ไฟฟาสองสวางท่ีสามแยกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเรียนไมออก
3) ถนนคอนกรีต ถึงไหนแลวบานยางเรียนจะไดหรือไม

นายคูณ  อุนคํา บั้งไฟเจาของบั้งไฟรับผิดชอบให ในปท่ีผานทาง อบต.ก็จายคาเสียหายให
ประธานในท่ีประชุม การซอมแซมไฟฟาก็ทําหนังสือรองทุกขเขามาเพ่ือจะเปนเอกสารในการเบิก

วัสดุ  สวนถนนก็เริ่มดําเนินการท่ีบานโสกกาม นาจะไดทุกหมูบาน
นายกิตติ  ยมโคตร 1) การประชุมประชาคมงบประมาณประชารัฐ กองทุนหมูบานละ
รองประธานสภาฯ 300,000 บาท อยากใหผูนําแตละหมูบานอยาพ่ึงทําสัญญากับพอกอน

เพราะเอกสารท่ีเก่ียวของยังไมชัดเจนมีแตแนวทาง มีขอสรุปมาคอย
ดําเนินการ

2) ราษฎรไดเทปูน...
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2) ราษฎรไดเทปูนชะลอความเร็วทางเขาบานหนองปะตาง ชาวบานไดมา
รองทุกขท่ีผมก็เลยแจงใหทราบเพ่ือหาแนวทางแกไข

นายคูณ  อุนคํา การเทปูนท่ีถนนถือวามีความผิด ตองไดรับอนุญาตกอน จะตองปรับให
ประธานในท่ีประชุม เหมือนเดิม  จะประสานทําความเขาใจเพ่ือไมใหมีผลกระทบตอท้ังสองฝาย

- ในท่ีประชุมมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) ชัญญานุช  เหมะธุลิน ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน)

(ลงชื่อ) คูณ  อุนคํา ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคูณ  อุนคํา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

ครั้งท่ี 6 /2561
วันท่ี 7 มิถุนายน ๒๕61 เวลา 09.๐๐ น.

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
*************************************************

ระเบียนวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ
1.๑ ขอขอบคุณผูนําทองท่ี ทองถ่ิน ทุกทานท่ีนํามวลชนเขารวมกิจกรรม

ประเพณีบุญบั้งไฟตําบลโสกกาม ในระหวางวันท่ี 1 - 2 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี

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

๓.๑ ..........................................................................................................
๓.๒...........................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ เรื่อง เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดวยกองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจงวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จะเสด็จดําเนินมาปฏิบัติพระราชกรณีกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดบึงกาฬ ในวันศุกรท่ี 22 มิถุนายน 2561 โดยมีหมายกําหนดการในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

เวลา 13.00 น. - ออกเดินทางโดย เฮลิคอปเตอร ตร. จากจังหวัดนครพนม ไปยัง
สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวดานละคร อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เวลา 14.00 น. - เดินทางโดยรถยนตไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคําชมพู
- ตรวจพ้ืนท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคําชมภู

เวลา 15.00 น. -เดินทางโดยรถยนต ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดนบานไทยเสรี
- ตรวจพ้ืนท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไทยเสรี
- ประชุมสรุป

เวลา 17.00 น. - เดินทางโดยรถยนตไปยังสนาม เฮลิคอปเตอรชั่วคราวดานละคร
เวลา 17.15 น. - ออกเดินทางโดย เฮลิคอปเตอร  ตร . ไปยั งสนามบินค าย

กฤษณสีวะรา  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
4.๒ เรื่อง รณรงคปองกันไขเลือดออก
4.3 เรื่อง รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
4.4 เรื่อง รานคาชุมชน

ระเบียนวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ........................................................................................................
๕.๒...........................................................................................................

ระเบียนวาระท่ี ๖ อ่ืนๆ
6.1 หัวขอราชการอ่ืน

กิจการสภา...
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กิจการสภา
- ไมมี
รองปลัด
- ไมมี
สํานักปลัด
- ไมมี
กองสวัสดิการสังคม
- ไมมี
กองชาง
- ไมมี
กองการศึกษา
- ไมมี
กองคลัง
- ไมมี
6.2 สวนราชการอ่ืนๆ
6.2.1 สถานตีํารวจภูธรโสกกาม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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. ซึ่งมีภารกิจดังนี้

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




