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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2562

ครั้งท่ี 1/2562
ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 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
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1 นายคูณ อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม คูณ  อุนคํา
2 นายอุทิศ  อินลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อุทิศ  อินลี
3 นายไพรวัล  สิทธิ เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไพรวัล  สิทธิ
4 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประเสริฐ  ตั้งอุปละ
5 นายประดิษฐ  มูลราช รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประดิษฐ  มูลราช
6 นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นุริน  วิชาโชค
7 นางวิภารัตน  บุญชาญ ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม วิภารัตน  บุญชาญ

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2562 มีผูมาประชุมจํานวน 22 คน

ไมมาประชุม จํานวน ..-... คน ผูเขารวมประชุม 7 คน
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

1.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2562
นายประชา  ปททุม สําหรับวันนี้ เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2562 ครั้งท่ี 1/2562 ประจําป
ประธานสภา 2562 ซึ่งสภามีมติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2562 ประจําป

2562 เม่ือคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561
โดนมีกําหนดระยะเวลา 15 วัน

ท่ีประชุม - ทราบ
1.2 การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี ในสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นายประชา  ปททุม ดวยไดรับแจง จากอําเภอเซกา  ในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
ประธานสภา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี ในสวนภูมิภาคและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  จะทําพิธีสําหรับ
มอบใหแกประชาชนในวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08 .00 น. ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม

ท่ีประชุม -ทราบ
1.3 ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬาชุมน้ําเกมสตานยาเสพติด ครั้งท่ี 21 ระหวาง

วันท่ี 15-18 ธันวาคม 2562 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนโสกกามนาตาไก  โดยมีประเภท
กีฬา ดังตอไปนี้

- ฟุตบอลประชาชนท่ัวไป (ชาย)
- วอลเลยบอลประชาชนท่ัวไป (หญิง)
- เปตองคูผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
- แอโรบิค ทีมละ 15 คนข้ึนไป
- กีฬาพ้ืนเมือง  ไดแก วิ่งผลัดกระสอบ , ลิงอุมแตง , วิ่งกางเกงใน
กีฬาทุกประเภท  รับสมัครตั้งแตวันท่ี 2-6 ธันวาคม  เวลา 08.30-16.30 น.

เวนวันหยุดราชการ  และจับฉลากแบงสาย  ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 ณ  หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เวลา 09.00 น. เปนตนไป

ท่ีประชุม -ทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 4/2562 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 22

ตุลาคม 2562
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม
2561 ถึง กันยายน 2562)

นายคูณ  อุนคํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
นายก อบต. สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา 5 ป

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) แลว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ในสมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีจะตองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 12(3) สําหรับรายละเอียดใหเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของชี้แจง

นางสาวนุริน วิชาโชค สําหรับรายละเอียด การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
นักวิเคราะหนโยบาย 2562 ไดสรุปโดยประเมินจากระบบ e-LAAS สรุปไดดังนี้
แผนชํานาญการ ผลสําเร็จ  บรรลุ และเปาหมายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.

2562
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวนโครงการตามแผน 212 โครงการ

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ 37 โครงการ
2.การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวนโครงการตามแผน 90 โครงการ

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ 29 โครงการ
3.การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

จํานวนโครงการตามแผน 18 โครงการ จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ 4 โครงการ
4.การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

จํานวนโครงการตามแผน 27 โครงการ จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ 0 โครงการ
5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจํานวน

โครงการตามแผน 29 โครงการ จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ 1 โครงการ
6.การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม,จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินจํานวน

โครงการตามแผน 18 โครงการ จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ 5 โครงการ
7.การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี จํานวนโครงการตามแผน 37

โครงการ จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ 46 โครงการ
รายจายจริงตามงบประมาณ
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รายจายจริงตามงบประมาณ 2562
งบกลาง ประมาณการ 9,787,730 บาท จายจริง 8,858,503 คิดเปนรอยละ

90.50
งบเงินอุดหนุน  ประมาณการ 3,311,000 บาท  จายจริง 2,763,000 บาท

คิดเปนรอยละ 83.44
งบดําเนินงาน  ประมาณการ 10,757,320 บาท จายจริง 7,658,917.01 บาท

คิดเปนรอยละ 71.19
งบบุคลากร  ประมาณการ 14,837,060 บาท  จายจริง 12,226,947.45

บาท  คิดเปนรอยละ 82.40
งบลงทุน  ประมาณการ 7,601,890 บาท จายจริง 3,672,480 บาท  คิดเปน

รอยละ 48.31
รวมประมาณการงบประมาณท้ังหมด 46,295,000 บาท  จายจริง

35,179,848.46 บาท  คิดเปนรอยละ 75.99
นายประชา  ปททุม สอบถามวามีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม
ประธานสภา
นายสัญญา  บุญเติมนิกุล สอบถามเรื่องระบบ e-LAAS หมายถึงอะไร
ส.อบต.หมูท่ี 5
นางสาวนนุริน  วิชาโชค ชี้แจงวา  ระบบ e-LAAS มีชื่อเต็มวา Elactronic Local Administrative
เจาหนาท่ีวิเคราะห Accouting System หมายถึง  ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
นโยบายและแผน ทองถ่ิน ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถจัดทําเทศ

บัญญัติ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย วางฎีกาเบิกจาย  เม่ือมีรายการท่ีตองจาย  จายเงินทุก
ครั้งท่ีมีการรับจริงทุกประเภท  จัดซื้อ/จัดจางท่ีตองซื้อ/จาง  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลผูเสียภาษี
จัดทําเช็คเพ่ือใหระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบไดทุกวัน ซึ่งทําใหผู
จัดสรรงบประมาณและผูใชจายงบประมาณ  สามารถตรวจสอบติดตามและรายงานผลได
อยางรวดเร็ว เปนปจจุบัน    หนวยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้คือ สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การโอนงบประมาณรายจายป 2563

4.1.1 โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือดําเนินการตาม
โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร บานนาตาไก หมูท่ี 2 จํานวน 250,000 บาท
เรื่องเดิม

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร บานนาตาไก หมูท่ี 2 ตั้งไว 250,000
บาท นั้น
ขอเท็จจริง

เนื่องจากในปงบประมาณ 2563 องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ไดจายขาดเงิน
สะสมเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเรงดวนไปบางสวน  ซึ่งซ้ํากับ
โครงการท่ีมีอยูในขอบัญญัติประจําป 2563 ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณดังตอไปนี้  เพ่ือนําไป
สมทบโครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพ่ือดําเนินการตามโครงการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตร บานนาตาไก หมูท่ี 2

1. จากขอบัญญัติป 2563 หนา 84 ขอ 11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปดสําเร็จรูป บานหนองปะตาง หมูท่ี 4 จํานวน 250,000 บาท  คงเหลือ 0 บาท
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2. จากขอบัญญัติป 2563 หนา 84 ขอ 13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบานโนนสําราญ  หมูท่ี 7 จํานวน 150,000 บาท  คงเหลือ 0 บาท

รวมงบประมาณท่ีตั้งจายโครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเซกา เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร บานนาตาไก หมูท่ี 2 จํานวน
650,000 บาท

ขอควรพิจารณา
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน

ท่ีประชุม -มีมติอนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
4.1.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดรับแขก  จํานวน 2 ชุด  ราคา 20,000 บาท

และโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑโตะพรอมเกาอ้ีสําหรับผูบริหาร  จํานวน 1 ชุด  ราคา
30,000 บาท

เรื่องเดิม
สืบเนื่องจากครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑชุดรับแขก  และโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑโตะ

พรอมเกาอ้ีสําหรับผูบริหาร  องคการบริหารสวนตําบลโสกกามไดจัดซื้อเม่ือป พ.ศ. 2556
ปจจุบันมีสภาพชํารุดไมเหมาะสม มีสภาพชํารุด และไมสามารถซอมแซมหรือใชในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ

ขอเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงานท้ัง 2 ประเภท  เพ่ือนํามาใชทดแทนของเดิมท่ีมีอยู ท้ังนี้ฝายบริหารขอโอน
งบประมาณจากโครงการจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 2563 หนา 85 ขอ 18
โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานในเขตตําบลโสกกาม  จํานวน 50,000 บาท
คงเหลือ 878,000 บาท

ขอควรพิจารณา
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน

ท่ีประชุม -มีมติอนุมัติ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
4.2 การกําหนดระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ ป  พ.ศ. 2563
ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม( ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2552 กําหนดใหปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ท่ีประชุม
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 3 สมัย ดังนี้

สมัยท่ี 1 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-15 เมษายน 2563 มีกําหนด 14 วัน
สมัยท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1-15 สิงหาคม 2563 มีกําหนด 15 วัน
สมัยท่ี 3 เริ่มตั้งแตวันท่ี 17-31 ธันวาคม 2563 มีกําหนด 15 วัน

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
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4.3 การพิจารณาใหความเห็นชอบในการรวมลงนามในบันทึกขอตกลงการจัดตั้ง
องคกรความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะดาน
บริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และสาธารณะอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ

นายคูณ  อุนคํา ชี้แจงวา องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ มีแผนท่ีจะยกระดับและเพ่ิมศักยภาพการ
นายก อบต. ใหบริการในเรื่อง การจัดบริการสาธารณะรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใน

จังหวัดบึงกาฬ ดานบริหารจัดการระบบบริหารการแพทยฉุกเฉิน  ซึ่งองคการบริหารสวน
จังหวัด เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาดานการบริหารงานการแพทยฉุกเฉิน โดยใชกลไก
ความรวมมือจากภาคีเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการยกระดับงานการแพทย
ฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูมาตรฐาน  สรางความเชื่อม่ัน เปนท่ียอมรับและ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ในการนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะหารือในการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีภายใตอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 17(2) (3) (24) (25) (26) ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2552 ในมาตรา 45 (3), (4) และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 รวมท้ังพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2552 ในหมวดท่ี 2 สวนท่ี 3 มาตรา 66 ซึ่งมีอํานาจในการดําเนินการความรวมมือ
ระหวางทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะ และเปนไปเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินได

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัด  มีหนาท่ีดังนี้
(1) สนับสนุนรถยนตกูชีพระดับตน เครือขายละ 1 คัน
(2) จัดหารถยนตสวนกลาง เพ่ือภารกิจรับสงตอความจําเปน จากการรองขอของ

ประชาชน ในจังหวัดบึงกาฬ ท้ังอาศัยในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี จํานวน 2 คัน
(3) จัดหาพนักงานขับรถยนตกูชีพ พรอมคาจางคาตอบแทน เครือขายละ 1-2 คน

ภายใตตารางปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการท้ังหมด
(4) จัดหาครุภัณฑเวชภัณฑการแพทยท้ังยาและมิใชยา ตามมาตรฐานรถยนตกูชีพ

ระดับตนประจํารถยนต ใหเพียงพอพรอมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
(5) ดูแลบํารุงรักษารถยนตกูชีพ
(6) รับผิดชอบคาใชจายในการอบรมพัฒนาบุคลากรตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับศูนยเครือขาย

การแพทยฉุกเฉินระดับตน จังหวัดบึงกาฬ ระบบการแพทยฉุกเฉินอ่ืนตามอํานาจ
หนาท่ี

องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีดังนี้
ดูแล รักษาครุภัณฑเวชภัณฑการแพทยท้ังยาและมิใชยา  ตามมาตรฐานรถยนตกูชีพ

ระดับตน ประจํารถยนต ใหเพียงพอพรอมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
รางบันทึกขอตกลงการจัดตั้งองคกรความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือจัดทําบริหารสาธารณะดานบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และสาธารณะ
อ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้

หนาท่ี 1-3 ชื่อของศูนยและสมาชิกท่ีเขารวม
หนาท่ี 3-4 วัตถุประสงคของการเขารวมเปนภาคี สมาชิก มีท้ังหมด 8 ขอ
หนาท่ี 4-5 เปนเรื่องของระยะเวลาของการทําบันทึกขอตกลงและการวางแผนของ

การทํางานของศูนยเครือขาย
หนาท่ี 6-9 โครงสรางและอํานาจหนาท่ีระบบการบริหารงานของศูนยเครือขาย
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หนาท่ี 9-10 เรื่องของการบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุและครุภัณฑ
หนาท่ี 10 กลาวถึงการประชุมและการตัดสินใจในการบริหารจัดการศูนยเครือขาย
หนาท่ี 11 การตรวจเงินและประเมินผลงาน

นายประชา ปททุม สอบถาม กรณีท่ี อบต.โสกกามจะเขารวมลงนามในบันทึกขอตกลงการจัดตั้งองคกร
ประธานสภา ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือจัดทําบริหารสาธารณะดานบริหาร

จัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และสาธารณะอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ มีสมาชิกทาน
ใดขออภิปรายหรือไม

นายวิทยา หัตถกิจ ชี้แจงวา การเขารวมเครือขายภาคีศูนยการแพทยฉุกเฉิน จะทําให ตําบลโสกกาม
ส.อบต. หมู 2 ไดรับประโยชนและพ่ีนองประชาชนไดรับการดูแล หากมีการเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถรองขอ

สนับสนุนรถกูชีพในการ รับ-สงผูปวยไปยังสถานพยาบาลไดอยางรวดเร็ว เห็นดวยกับการเขา
รวมการบันทึกขอตกลงดังกลาวขางตน

นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ชี้แจงวา เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโสกกามเปนองคการบริหาร
ส.อบต. หมู 5 สวนตําบลขนาดกลาง งบประมาณมีจํากัด การจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ  ประเภทรถกูชีพท่ี

มีอุปกรณชวยชีวิตสมบูรณ ไมสามารถจัดซื้อได การไดรับสนับสนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัดบึงกาฬ ยอมทําใหประชาชนในตําบลโสกกามไดรับประโยชน เห็นดวยกับการเขารวม
ภาคีเครือขาย

นายประชา  ปททุม ขอมติท่ีประชุมสภา
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติเปนชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง

4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินโครงการกอสรางระบบประปาขนาดใหญ
บานโนนสําราญใต หมูท่ี 10

นายคูณ  อุนคํา ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลโสกกามไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
นายก อบต. สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ใหดําเนินการกอสรางระบบประปาขนาดใหญบานโนนสําราญใต

หมูท่ี 10 ในปงบประมาณ 2562 ซึ่งท่ีดินในการกอสรางอยูในเขตท่ีดิน สปก. และสภา
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดมีมติในท่ีประชุม  เม่ือสมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี
3/2562 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดําเนิน
โครงการกอสราง แตเนื่องจากขาดความเห็นของท่ีประชุมวาโครงการกอสรางดังกลาวนั้นจะมี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนหรือไม
จะไดเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เบื้องตน ผูบริหาร เห็นวาโครงการดังกลาวจะ
ทําใหประชาชนบานโนนสําราญใต หมูท่ี 10 ไดประโยชน  มีน้ําไวอุปโภค บริโภค ได
เพียงพอในการใชชีวิตประจําวันและพ้ืนท่ีดังกลาวม ีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมแต
อยางใด  จึงขอใหทานประธานนําเรียนเสนอตอท่ีประชุมพิจารณา

นายเดชา  นงคะวาส ชี้แจงวา  โครงการดังกลาวจะชวยในเรื่องการแกไขปญหาของการขาดน้ําอุปโภค
ส.อบต.หมู 10 บริโภค ของบานโนนสําราญใต  หมูท่ี 10 ในชวงฤดูแลง ซึ่งบานโนนสําราญใต ประสบ

ปญหาขาดแคลนน้ํา อุปโภค บริโภค ในชวงเดือน มีนาคม – เมษายน  และโครงการดังกลาว
ในฐานะสมาชิกหมูท่ี 10 ขอรับรองวาไมมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมแตอยาง
ใด

นายประชา  ปททุม ขอมติท่ีประชุมสภา
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติเปนชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
นายอันชัน  แกวดวงดี ฝากใหผูบริหารติดตามแกไขไฟสองสวางริมถนนท่ีใชพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันใช
ส.อบต.หมู 9 การไมได
นายบุญสนั่น  มหาอุป ฝากใหผูบริหารดําเนินโครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน  เนื่องจากชวงนี้
ส.อบต.หมู 3 หนาแลง ตนยางผลัดใบ อยากใหผูบริหารเรงดําเนินโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร
นางวิภารัตน  บุญชาญ ชี้แจงในเรื่องของ งบประมาณของผูยากไรท่ีขอรับงบประมาณจาก พัฒนา
ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ อยากขอใหเรงสงเอกสาร

ของผูยากไรไดท่ีกองสวัสดิการสังคม และกรณีเบี้ยผูพิการท่ีตกคางกําลังอยูในระหวางการขอ
ยกเวนระเบียบฯ ขณะนี้ไดรับแจงวาผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬไดอนุมัติใหยกเวนระเบียบเปน
ท่ีเรียบรอยแลว อยูในระหวางรอหนังสือตอบกลับ และจะดําเนินการเบิกจายใหผูพิการ ตอไป

ท่ีประชุม รับทราบ

ปดประชุม  เวลา 12.00 นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)
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