
รายงานการประชุมประจําเดือน
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

วันท่ี 6 มีนาคม ๒๕61
ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. นายสุภาษิต อุนคํา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
4. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
5. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
6. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
7. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
8. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
9. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
10. นายบุญเฮือง บุญแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
11. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
12. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7
13. นายอันชัน แกวดวงดี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
14. นายเชิดชัย ลวกไธสง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
15. นายเดชา นงคะวาส ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
16. นายไพรัตน  สิงหาสาร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11
17. นายศราวุฒิ สีทา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑
18. สิบเอกนาวิน  ประจักโก ตําแหนงผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
19. นายสายยันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก  หมูท่ี ๒
20. นายรันตรัง  ปททุม ตําแหนงผูใหญบานยางเรียน หมูท่ี 3
21. นายประครองศรี  เชียงแสน ตําแหนงผูใหญบานโนนงาม  หมูท่ี 11

ผูเขารวมประชุม
1. นางประภัสสร  อูปจัน ตําแหนงครูโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
2. นายวาสนา  อัคติ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานบอพน
3. ร.ต.ท.ศักดา  แสนวา ตําแหนงรองสารวัตรฝายปองกันและปราบปรามสถานีตํารวจโสกกาม
4. นางอรุณี  ถนัดคา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
5.นายสันติ  สิงหสุขศรี ตําแหนงครูโรงเรียนโสกกามวิทยา
6.นายกิติศักดิ์ ประจักษโก ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

ผูไมมาประชุม…



-2-
ผูไมมาประชุม
1. นายพนม เหงาศรี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายไพรวัล สิทธิ ตําแหนงเลขานุการนายก อบต.โสกกาม
3. นายคําพันธ  ศรีจันทร ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
4. นายเฉลิมศักดิ์ เอกสะพัง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
5. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
6. นายสุทธิสาร ศรีพันลม ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
7. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
8. นางสชุานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
9. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
10. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
11. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
12. นายนเรศ ยมโคตร ตําแหนงผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี ๔
13. นายทวี ผลจันทร ตําแหนงผูใหญบานบอพนา  หมูท่ี ๕
14. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
15. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
16. นางกาญจนา ชนะการี ตําแหนงกํานันตําบลโสกกาม  หมูที ๘
17. นางหนูเรียน  ติสจันทร ตําแหนงผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
18. นายประยวน  โลหคํา ตําแหนงผูใหญบานเจริญสุข  หมูท่ี ๑๒

เริ่มประชุม เวลา ๐9.๐๐ นาฬิกา
นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนประธานใน

ท่ีประชุม  ไดกลาวประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 การกอสรางระบบประปาหมูบาน เม่ือทางผูรับจางกอสรางเสร็จ
ประธานในท่ีประชุม แลวจะทําการสงมอบใหแกหมูบานเปนผูดูแล

เรื่องท่ี 2 การซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร ไดซอมแซมดวยหินคลุกไป
แลวบางสวน  แตในปจจุบันกําลังดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังอยู บานโนน
งามไดรองเรียนเรื่องการซอมแซมสะพาน  กําลังดําเนินการพิจารณาซอมแซม

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ  ดี  ดวยหัวใจ”
ประธานในท่ีประชุม ตามท่ี อําเภอเซกาไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงกําหนดจัด

กิจกรรม “จิตอาสา เราทําความดี ดวยหัวใจ” เพ่ือบําเพ็ญ
สาธารณะ...
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สาธารณประโยชนในพ้ืนท่ี ตามแผนการจัดกิจกรรม ในสัปดาหท่ี 2 และ 4
ของทุกเดือน นั้น ตามแผนการจัดกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม 2561
สัปดาหท่ี 2 ประจําเดือนมีนาคม 2561 องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เปนหนวยงานในการดําเนินกิจกรรม คือทําความสะอาดสายหลัก สายรอง
จํานวน 3 หมูบาน คือบานโสกกาม บานหนองปลาดุก และบานเจริญสุข
สถานท่ีคือ สถานีตํารวจภูธรโสกกามจะทําพิธีเปด และมีหนวยงานราชการ
จากอําเภอเซการวมโดยนายอําเภอเซกา เปนประธาน  รูปแบบกิจกรรมจะมี
รถน้ําฉีดทําความสะอาด และไมกวาด 2 ขางทาง ตัดหญาและเก็บขยะ
สถานท่ีคือ สถานีตํารวจภูธรโสกกาม , โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โสกกาม , วัดบานโสกกาม และโรงเรียนโสกกามวิทยา  ก็จะมีขาวกลอง
น้ําดื่มให  การแตงกาย ชุดจิตอาสา , นักเรียนใสชุดพละ , พนักงานชุดจิต
อาสาและชุดพละ

นายวิทยา  หัตถกิจ ฝากใหผูนําประชาสัมพันธไมใหพอคา แมคา นําขยะมาท้ิงขางทาง การทํา
ส.อบต. หมูท่ี 2 ความสะอาดอยากใหทําทุกเสนทางในตําบลโสกกาม ไมใชเฉพาะสายบาน

เจริญสุข , โสกกาม
นายกิตติ  ยมโคตร รวมกันทําความสะอาดท่ี สภ.โสกกามหลังจากนั้นอยากใหทําความสะอาด
รองประธานสภาฯ เปนโซนตามถนนสายหลักสายรอง  สายบานโสกกาม-บานนาตาไก , โซน

บานโสกกาม-บานเจริญสุข , โซนบานโนนสําราญ – บานยางเรียน ,
โซนบานพอพนา , บานดงสวาง ,บานโนนงาม ,บานหนองปะตาง ในสวน
การท้ิงขยะ  มีกฎหมายควบคุมถาเจอคนท้ิงขยะไมกลาบอกกันหรือจับปรับ
กันคงทําไมได เจอประจําในขณะเดินทางทุกคนก็ท้ิงขยะตามไหลทาง
เรื่องท่ี 2 ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  เรื่อง
สถานการณไฟปาป 2561 ดวยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ขอความรวมมือทุกหนวยงาน ประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมรับ
สถานการณไฟปาป 2561 ดังนี้

1. ใหงดเวนการจุดไฟในปาโดยเด็ดขาด ตั้งแตเดือนมกราคม –
พฤษภาคม 2561

2. หากกําจัดเชื่อเพลิงในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใกลเขต
พ้ืนท่ีปา จะตองทําแนวกันไฟและควบคุมไฟเพ่ือมิใหไฟลามเขาปา

3. หากพบเห็นไฟไหมปา โปรดแจงหนวยงานควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ี
หรือโทรสายดวนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1362 ตลอด
24 ชั่วโมง

4. หากพบเห็นการกระทําผิด  ใหมีการดําเนินการตามกฎหมาย
อยางเขมงวดตอผูฝาฝนและใหความรูความเขาใจกับกลุมเพ่ือปรับพฤติกรรม
การเผา

5. ติดตามความผันผวนของสภาพอากาศอยางใกลชิด เพ่ือปองกันมิ
ใหเกิดเหตกุารณวิกฤติมลภาวะหมอกควันไฟปกคลุมพ้ืนท่ี

เรื่องท่ี 3...
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เรื่องท่ี 3 การคัดเลือก ศูนย อปพร.ดีเดน และ อปพร.ดีเดนประจําป
2561 ตามท่ีศูนยอปพร. จังหวัดบึงกาฬ  ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ศูนย อปพร. ดีเดน และ อปพร. ดีเดน ประจําป 2561 ตามคําสั่งศูนย
อปพร. จังหวัดบึงกาฬ ท่ี 2418/2560 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560
ผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย อปพร. ดีเดน และอปพร. ดีเดน ประจําป
2561
- ประเภทศูนย อปพร. ดีเดน ไมมีศูนย อปพร. สงผลงานเพ่ือเขารับการ

คัดเลือกศูนย อปพร. ดีเดน
- สมาชิก อปพร. ดีเดน ไดแก นายสถิต ทองหอ สังกัด อปพร. องคการ

บริหารสวนตําบลปงไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เรื่องท่ี 4 โครงการศูนยดํารงธรรม อําเภอ...ย้ิมเคลื่อนท่ี  ประจําเดือน
มีนาคม 2561 ณ บานดงกระพุง ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เรื่องท่ี 5 การบริจาคโลหิต ประจําป 2561 ตามท่ีเหลากาชาด รวมกับ
งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬ ไดกําหนดแผนออกหนวยรับบริจาค
โลหิตเคลื่อนท่ี ประจําป 2561 โดยเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ รวมกับ
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬ กําหนดให วันท่ี 4 เมษายน 2561 ณ
หอประชุมอําเภอเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

นายกิติศักดิ์  ประจักษโก การจัดโครงการจัดการศึกษาดานวิชาการ ประจําป 2561 เปาหมายคือ
นักวิชาการศึกษา นักเรียนในเขตตําบลโสกกาม สถานท่ี โรงเรียนบานโสกกามนาตาไก

ในระหวางวันท่ี 15 - 16 มีนาคม 2561 จะมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเด็กนักเรียนของแตละโรงเรียน และกิจกรรมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการของนักเรียน

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
นางประภัสสร  อูปจันทร 1. การรับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 ประถมศึกษาปท่ี 1 ตั้งแตเดือนนี้
ครู ร.ร.บานโสกกามฯ เปนตนไป

2. วันท่ี 23 มีนาคม 2561 ปจฉิมนิเทศ
3. วันท่ี 25 มีนาคม 2561 รับบัณฑิตนอย

นางอรุณี ถนัดคา 1. สิ่งแวดลอมศึกษา  ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
ผอ.ร.ร.บานโนนสําราญฯ 2. โรงเรียนขาดแคลนหองสิ่งแวดลอมศึกษา จึงจัดทําผาปาพัฒนาการศึกษา

วันท่ี 13 เมษายน 2561 เปดรับจตุปจจัยทําบุญตักบาตร ถวายภัตราหาร
จัดการแขงขันกีฬาชาวบานกับคณะผาปา  ตอนกลางคืนรําวงยอนยุค
มีหมูบานยางเรียน , บานโนนสําราญ , บานถํ้าพร และบานโนนสําราญใต

นายบุญสนั่น...
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นายบุญสนั่น  มหาอุป ถนนเพ่ือการเกษตรท่ีรองเรียนมา  ใหแจง ปร. 4 ปร.5 ให ส.อบต.ดวย
ส.อบต. หมูท่ี 3 ชางปาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว ขอฝากเรื่องดวย
นายคูณ  อุนคํา เรื่องถนนเพ่ือการเกษตรกําลังดําเนินการอยู  เรื่องชางปาทาง องคการบริหาร
ประธานในท่ีประชุม สวนตําบลโสกกามไดเสนอนายอําเภอ นาจะใหอนุรักษเขาประชุมรวม  การ

รองเรียนเรื่องชางปา ใหผูใหญบานทําหนังสือผานมายังองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม ทางเราจะไดดําเนินการสงไปยังนายอําเภอเซกา ตามข้ันตอน
การพิจารณาหนังสือตอไป

นายรันตรัง  ปททุม เรื่องท่ีสาธารณะประโยชน ไมรูแนวเขตชัดเจนท่ีบานยางเรียน อยากให
ผูใหญบาน หมูท่ี 3 องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ลงพ้ืนท่ีไกลเกลี่ยกับผูเก่ียวของ
นายคูณ  อุนคํา ท่ีสาธารณะประโยชนคือพ้ืนท่ี วัดบานยางเรียน อยากขอความอนุเคราะห
ประธานในท่ีประชุม ใหทานทําหนังสือเขามายังองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

- ในท่ีประชุมมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภัทชลี  ละมูล)

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคูณ  อุนคํา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
วันท่ี 6 มีนาคม ๒๕61 เวลา 09.๐๐ น.

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ระเบียนวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ
1.๑ ..........................................................................................................
1.๒...........................................................................................................

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ การแตงตั้งคณะทํางานติดตามชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม

นโยบาย ไทยนิยมยั่งยืน ระดับตําบล
4.๒ กิจกรรมจิตอาสา“เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
4.๓ ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่องสถานการณไฟปา

ป 2561
4.4 การคัดเลือก ศูนย อปพร.ดีเดน และ อปพร. ดีเดนประจําป 2561
4.5 ขอความรวมมือในการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันการแพรระบาดโรคไขหวัดใหญ
4.6 โครงการศูนยดํารงธรรม อําเภอ...ยิ้มเคลื่อนท่ี
4.7 บริจาคโลหิต ประจําป พ.ศ. 2561

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

ระเบียนวาระท่ี ๖ อ่ืนๆ
6.1 หัวขอราชการอ่ืน
กิจการสภา
- ไมมี
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รองปลัด
- ไมมี
สํานักปลัด
- ไมมี
กองสวัสดิการสังคม
- ไมมี
กองชาง
- ไมมี
กองการศึกษา
- ไมมี
กองคลัง
- ไมมี
6.2 สวนราชการอ่ืนๆ
6.2.1 สถานีตํารวจภูธรโสกกาม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.3 โรงเรียนโสกกามวิทยา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.4 โรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6.2.5 โรงเรียนบานดงสวาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.6 โรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.2.7 โรงเรียนบานบอพนา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



รายงานการประชุมเวทีประชาคม
เพื่อเขารวมสนองพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

วันท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕60
ผูมาประชุม



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




