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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2563

ครั้งท่ี 1/2563
ในวันท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ผูมาประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1 นายประชา  ปททุม ประธานสภา ประชา  ปททุม
2 นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา กิตติ  ยมโคตร
3 นายพิสิฐ  ขันสีมนต ส.อบต.หมู 5 พิสิฐ  ขันสีมนต
4 นายสุภาษิต  อุมคํา ส.อบต. หมู 1 สุภาษิต  อุมคํา
5 นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง ส. อบต.หมู 1 เฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง
6 นายวิทยา  หัตถกิจ ส.อบต. หมู 2 วิทยา  หัตถกิจ
7 นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ส.อบต.หมู 2 สนธยา  เพ็ชรสมบัติ
8 นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ส.อบต. หมู 5 สัญญา  บุญเติมนิติกุล
9 นายสํานวน  แกวเชียงหวาง ส.อบต.หมู 4 สํานวน  แกวเชียงหวาง

10 นายสุทธิสาร  ศรีพันลม ส.อบต.หมู 6 สุทธิสาร  ศรีพันลม
11 นายบุญเฮือง  บุญแสน ส.อบต.หมู 6 บุญเฮือง  บุญแสน
12 นายนุกูล  สิงหัน ส.อบต.หมู 7 นุกูล  สิงหัน
13 นายพิทักษ  มณีสุข ส.อบต.หมู 8 พิทักษ  มณีสุข
14 นางสุชานันท  บุญปก ส.อบต.หมู 8 สุชานันท  บุญปก
15 น.ส.พิสมัย  สิงมาตร ส.อบต.หมู 9 พิสมัย  สิงมาตร
16 นายอันชัน  แกวดวงดี ส.อบต.หมู 9 อันชัน  แกวดวงดี
17 นายเดชา  นงคะวาส ส.อบต.หมู 10 เดชา  นงคะวาส
18 นายศราวุฒิ  สีทา ส.อบต.หมู 11 ศราวุฒิ  สีทา
19 นายสุวรรณ  บุญมี ส.อบต.หมู 12 สุวรรณ  บุญมี
20 นายไพรัตน  สิงหาสาร ส.อบต.หมู 11 ไพรัตน  สิงหาสาร
21 นายประดิษฐ  พรมจันทร ส.อบต.หมู 12 ประดิษฐ  พรมจันทร
22 นายบุญสนั่น  มหาอุป ส.อบต.หมู 3 บุญสนั่น  มหาอุป

ผูขาดประชุม
- ไมมี

ผูลาประชุม
- ไมมี

/ผูเขารวม...
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1 นายอุทิศ อินลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อุทิศ  อินลี
2 นายพนม  เหงาศรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล พนม  เหงาศรี
3 นายไพรวัล  สิทธิ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไพรวัล  สิทธิ
4 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประเสริฐ  ตั้งอุปละ

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 2563

ประธานสภา สําหรับวันนี้  เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป
2563 ซึ่งสภามีมติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจําป 2563 เม่ือคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 15 วัน  ตั้งแตวันท่ี 1-15 เมษายน 2563

ท่ีประชุม รับทราบ
1.2 นางสุทิศา  คงเถลิงศิริวัฒนา ตําแหนงนายอําเภอเซกาไดยายไปประจําท่ี

จังหวัดสุรินทร  และไดมีนายอําเภอยายมาประจําท่ีอําเภอเซกาคนใหม  คือ นายออมสิน  คํามุก

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 2

มีนาคม 2563
ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 เรื่องพิจารณาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ท่ี 1) พ.ศ.2563

นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ เหตุผลความจําเปน
ปลัด อบต.โสกกาม เพ่ือประโยชนของประชาชนและเพ่ือสามารถนํานโยบาย ขอสั่งการของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองเสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.
2563 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบ

รายการโครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมมีดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถดานการคาและการลงทุน ท้ังในและ

ตางประเทศ รวมถึงระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี 6 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพกลยุทธการ

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อความเปนอยูท่ีดีของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 1 การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

/1.1 แผนงาน...
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

๑ กอสรางประตูระบายน้ําหวยน้ําใส หมู ๖ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒ ไฟฟาสองสวางตามถนน หมู ๖ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๓ กอสรางรางระบายน้ําในชุมชน หมู ๖ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๔ ซอมแซม บํารุงเมรุมาศ หมู ๖ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๕ กอสรางถนนลูกรังสายบอพนา-วัดรัตนรุกขาราม
หมู ๕

๕๐,๐๐๐ กองชาง

๖ กอสรางถนนลูกรังสายบอพนา-หนองยาว หมู ๕ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๗ กอสรางฝายลําหวยมันปลา หมู ๕ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘ ปรับปรุงภูมิทัศนหนองแวงเพ่ือพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียว หมู ๕

๑,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

๙ กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีต หมู ๑๐ ๗๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๐ กอสรางรางระบายน้ําบานโนนงาม หมู ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๑ ตอเติมศูนยฝกอาชีพ บานโนนงาม หมู ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๒ กอสรางระบบน้ําประปาภายในหมูบาน หมู ๑๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๓ กอสรางเตาเผายะ หมู ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๔ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา หมู ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๕ ขุดบอบาดาลเพ่ือการเกษตรหมู ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

/ยุทธศาสตร...
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถดานการคาและการลงทุน ท้ังในและตางประเทศ
รวมถึงระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตรท่ี 6 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพกลยุทธการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อความเปนอยูท่ีดีของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

๑๖ พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร หมู ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๗ ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย หมู ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๘ สงเสริมกลุมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๙ เทคอนกรีตรอบเมรุบานถํ้าพระ  หมู ๙ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๐ ถมท่ีสาธารณประโยชนบานถํ้าพระ หมู ๙ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๑ ตัดถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร
สายบานถํ้าพระ-ถํ้าโขง หมู ๙

๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๒ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานถํ้าพระ หมู ๙ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๓ ขุดเจาะบอบาดาลตามพ้ืนท่ีการเกษตร
บานถํ้าพระ หมู ๙

๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๔ ขุดลอกคลองหวยบังบาตรเพ่ือการทองเท่ียว
บานถํ้าพระ หมู ๙

๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

/ยุทธศาสตร์…
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ ภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 7 การพัฒนาดานระบบรบริหาร
จัดการท่ีดี

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

๑ ธนาคารขยะชุมชน หมูบาน
(อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน)

๑๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๒ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๓ ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด

/ยุทธศาตร์...
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อความเปนอยูท่ีดีของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเกษตรและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

๑ วัด ประชารัฐ สรางสุข ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

๒ กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน

๑,๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

๓ อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลโสกกาม ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

๔ กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ  มีมาตรฐาน
เด็กพัฒนาการสมวัย

๕๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ

2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และการจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง

๑๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด

2.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

๑ พัฒนาศักยภาพของสตรีตําบลโสกกาม ๓๖,๐๐๐ กองสวัสดิการสังคม

/ระเบียบ...
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2561 ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลให
สงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 ดวย  และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความ
เห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว

นายประชา  ปทุทม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม
ประธานสภา
นายพิทักษ  มณีสุข ขอเพ่ิมเติมโครงการวางทอระบายน้ําบานหนองปลาดุกงบประมาณ 100,000 บาท
ส.อบต. หมู 8
นายพิสิฐ  ขันสีมนต ขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีดําเนินการกอสรางฝายลําหวยมันปลาเปนหวยหินลาด
ส.อบต.หมู 5
นายบุญสนั่น  มหาอุป ขอเพ่ิมเติมโครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 3 และโครงการกอสรางศาลาพักญาติ
ส.อบต.หมู 3 หมูท่ี 3
นายกิตติ  ยมโคตร สอบถามกรณีโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ตองมีในแผนพัฒนา
รองประธานสภา ทองถ่ินหรือไม
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ตามท่ีทานสมาชิกไดนําเสนอเพ่ิมเติม จะสงใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปลัด อบต. สอบถามอีกครั้งหนึ่ง วาโครงการท่ีขอเพ่ิมเติมมีบรรจุอยูในแผนแลวหรือไม  ถาไมมีจะได

เพ่ิมเติมในการประชุมครั้งนี้ สําหรับ โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนนั้น
จะตองมีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงขอรับการสนับสนุนได

นายประชา  ปทุทม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มติท่ีประชุมเห็นชอบจํานวน 21 เสียง  ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง

3.2 การพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณป 2563
3.2.1 โครงการขยายเขตไฟฟาหมูท่ี6 และหมูท่ี 11
เดิม

ไมไดตั้งไวในขอบัญญัติปงบประมาณ 2563
โอนเพิ่มจาก

1.จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2563 หนา 84 ขอ 12.
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานดงสวาง หมูท่ี 6 ขนาดกวาง 4
เมตร  ยาว 117 เมตร  หนา 0.15 เมตร จํานวน 250,000 บาท

2.จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2563 หนา 85 ขอ 17
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดสําเร็จรูป  บานโนนงาม  หมูท่ี 11 ขนาด
กวางภายนอก 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูป ยาว
125 เมตร  จํานวน 250,000 บาท

/เหตุผล...
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เหตุผลความจําเปน
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและเปนโครงการท่ีมีความจําเปน

เรงดวน
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543

นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัตจิํานวน 21 เสียง  ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง

3.2.2 โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือดําเนินการตาม
โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองทางแบบอัตโนมัติภายในหมูบานถํ้าพระ หมูท่ี 9 พรอมติดตั้ง
สายพาดดับ

เดิม
ไมไดตั้งไวในขอบัญญัติปงบประมาณ 2563

โอนเพิ่มจาก
1.จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2563 หนา 85 ขอ 15.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานถํ้าพระ หมูท่ี 9 ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 117 เมตร  หนา 0.15 เมตร จํานวน 250,000 บาท

เหตุผลความจําเปน
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและเปนโครงการท่ีมีความจําเปน

เรงดวน
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543

นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัตจิํานวน 21 เสียง  ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง

3.2.3 ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.พรอมฝาปด
สําเร็จรูป บานเจริญสุข  หมูท่ี 12 ขนาดกวางภายนอก 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร
พรอมฝาปดรางระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูป ยาว 125 เมตร  ตั้งไว 250,000 บาท
ขอความใหม

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปดสําเร็จรูป บานเจริญสุข หมูท่ี 12
ขนาดกวางภายนอก 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พรอมฝาปดรางระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูป
ยาว 112 เมตร  พรอมงานวางทอ คสล. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร
จํานวน 30 ทอน พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร จํานวน
1 ปายรายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด(กองชาง) (เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
อํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 22 มาตรา 23) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561–2565
หนา 73 ขอ 96)

/ระเบียบ...
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543
นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติจํานวน 21 เสียง  ไมอนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

3.3 การรับโอนกิจการประปาบานยางเรียน
นายอุทิศ  อินลี ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดรับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน
รองนายก อบต. เฉพาะกิจ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โครงการ

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ บานยางเรียน  หมูท่ี 3 ตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,665,000 บาท (สองลาน
หกแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) บัดนี้ผูรับจางไดสงมอบงาน  และทางองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกามไดทําการตรวจรับเปนท่ีเรียบรอยแลว

ท่ีประชุมบานยางเรียน  หมูท่ี 3 มีมติเห็นชอบสงมอบระบบประปาหมูบานดังกลาว
ใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เขามาดําเนินการบริหารจัดการ เนื่องจากหมูบานไมมี
ผูดูแลและเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  จึงเห็นสมควรสงมอบใหกับ องคการ
บริหารสวนตําบลโสกกามเขามาบริหาร  จึงนําเรื่องนี้เสนอตอท่ีประชุมสภาพิจารณา วาจะรับ
มอบกิจการประปาดังกลาวหรือไม

นายประชา  ปททุม สอบถามท่ีประชุมวามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม  หากไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบจํานวน 21 เสียง  ไมอนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
นายนุกูล  สิงหัน สอบถามกรณีซอมไฟฟาสองสวางบานโนนสําราญวา  เหตุใดกองชางไดเขาไป
ส.อบต.หมู 7 ซอมแซมแลว ปรากฏวายังใชไมได  อยากใหกองชางเขาไปซอมแซมอีกครั้งหนึ่ง  และ

สอบถามเรื่องโครงการขุดลอกภายในพ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ตามท่ีผูบริหารขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากอําเภอ วาขณะนี้ดําเนินการไปมากนอยเพียงใด

นายบุญสนั่น  มหาอุป ฝากใหผูบริหารจัดหางบประมาณ ดําเนินโครงการดังตอไปนี้
ส.อบต.หมู 3 1.โครงการขยายเขตประปาหมูบานยางเรียน  หมูท่ี 3 อยากใหมีงบประมาณมา

ขยายตอจากของเดิม เพราะยังมีครัวเรือนท่ียังไมมีทอเมนสงไปถึง
2.ซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรภายในหมูบานดําเนินการไปมากนอยเพียงใด
3.ถนนสายไปปาชามีลักษณะเปนหลุมบอ
4.เงินฌาปณสงเคราะหกิจธนาคารขยะ  ญาติผูตายไดสอบถามวา  ไดรับเพียง

6,000 บาทจะไดรับเงินเพ่ิมอีกหรือไม  และขอแจงในท่ีประชุมทราบวา บานยางเรียนมี
ความประสงคจะดําเนินการ บริหารธนาคารขยะ  แยกออกจากในรูปแบบของตําบล

5.การซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเรียน ฝากใหผูบริหารจัดสรรงบประมาณ
ไปดําเนินการเรงดวน  กรณีประตูรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็กชํารุด อยากใหผูบริหารเขาไป
ดูแลซอมแซมใหรวดเร็วกวาท่ีเปนอยู เพราะหากเกิดการชํารุดรายแรง อาจจะสงผลตอความ
ปลอดภัยของบุตรหลานท่ีไดมาเรียนอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

นายวิทยา  หัตถกิจ สอบถามวาโครงการขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี 2 ตามท่ีผูบริหารไดรับปากวาจะ
ส.อบต.หมู 2 ดําเนินการเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ไมทราบวาจะดําเนินการไดหรือไม

/นายพิทักษ...
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นายพิทักษ  มณีสุข อยากใหองคการบริหารสวนตําบลจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีไมจําเปนมา
ส.อบต. หมู 8 ดําเนินการโครงการ ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 2019
นายอุทิศ  อิลลี ชี้แจงดังนี้

1. กรณีไฟฟาสองสวาง ก็จะแจงใหกองชางเขาไปตรวจสอบให
2. กรณีซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรชวงนี้ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ได

ดําเนินการไปบางสวนแลว  ในสวนท่ีเหลือจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือน เมษายน 2563

3. กรณีขยายเขตไฟฟาบานนาตาไก หมูท่ี 2 ถามีงบประมาณเพียงพอจะเรงรีบ
ดําเนินการใหในทันที

นายพิสิฐ  ขันสีมนต สอบถามกรณีท่ี องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใชงบประมาณขุดเจาะบอบาดาล
ส.อบต.หมูท่ี 5 เปนท่ีเรียบรอยแลว  ปจจุบันยังไมมีซับเมิรสไปติดตั้ง  เกรงวาจะเสียงบประมาณไปเปลาๆจึง

ขอใหผูบริหารเรงดําเนินการ  และอีกเรือง  ชุดพนยาท่ีใหหมูบาน  ปรากฏวาชํารุด ใชงาน
ไมได

นายสํานวน  แกวเชียงหวาง ชี้แจงวาประปาหมูบาน ชาวบานรองเรียนวาเวลาอาบจะระคายเคืองผิวหนัง
ส.อบต.หมู 4 เปนผื่น ฝากใหผูบริหารดําเนินการแกไข
นายบุญสนั่น  มหาอุป สอบถามกรณีจัดซื้ออุปกรณในการปองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค
ส.อบต.หมู 3 2019 เห็นวาอุปกรณทางหมูบานไดมาไมครบ  เครื่องฉีดพนไมได  อยากใหมีการตรวจสอบ

ตรวจรับใหเรียบรอยใชงานไดจึงสงมอบใหแกหมูบาน
นายอุทิศ อินลี ชี้แจงกรณีจัดหาซับเมิรส  องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณอยูแลว จะ
รองนายก อบต. ดําเนินการให  แตท้ังนี้จะตองดําเนินการกอสรางหอถังสูงสําหรับกักเก็บน้ํา ซึ่งทางองคการ

บริหารสวนตําบลตองหางบประมาณมาดําเนินการในสวนนี้กอนและจะไดหารือกันในเรื่อง
การวางทอเมนจากหอถังสูงผานถนนลาดยาง  เพ่ือเขาไปเชื่อมตอกับทอเมนภายในหมูบาน

นายกิตติ  ยมโคตร ชี้แจงกรณีเครื่องฉีดพนไมทํางาน เนื่องจากไมเขาใจระบบ ซึ่งมีฝาปดเวลาปฏิบัติงาน
รองประธานสภา จะตองดึงจุกปดถัง เพ่ือใหอากาศขางนอกเขาไปภายในบริเวณถัง จึงจะสามารถ

ทํางานได ซึ่งถือวาเปน เรื่องเล็กนอยของผูใชไมเขาใจในระบบของเครื่อง  เครื่องไมไดชํารุด
แตอยางใด

นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม  ถาไมมีจะปดประชุม
ประธานสภา

ปดประชุม  เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)



11

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)


