
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/2562

ครั้งท่ี 1/2562
ในวันท่ี 13 มิถุนายน 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

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

1 นายคูณ  อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล คูณ  อุนคํา
2 นายพนม  เหงาศรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล พนม  เหงาศรี
3 นายไพรวัล  สิทธิ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไพรวัล  สิทธิ
4 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประเสริฐ  ตั้งอุปละ
5 นายพรมรินทร  ไปนาน หัวหนาสํานักปลัด พรมรินทร  ไปนาน
6 นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นุริน  วิชาโชค

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
-ประกาศอําเภอเซกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม สมัยวิสามัญสมัยท่ี

3/2562
ตามท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ขออนุมัติเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี

3/2562 เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินระยะเวลาสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เปนแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565) และพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 และ เรื่อง
อ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 36 (3) เพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี3/2562 ตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 เปนตนไป  โดยมีสมัยประชุมไม
เกิน 15 วัน  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

- ท่ีประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 1/2562 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 1 เมษายน

2562
-รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 1/2562 ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 10

เมษายน 2562
-ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1เรื่องพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่น

ระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565)
นายกชี้แจง สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0810.3/ ว 2931

ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

/โดยให...
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โดยให องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงทบทวนแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งมี

ผลบังคับใชในปจจุบันเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริหารงานจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดใหแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ซึ่งมีระยะเวลา 4 ป ใหมีความ
สอดคลอง และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงมีความจําเปนจะตองดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4 ป ซึ่งมีผลบังคับใชอยูใหเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งมีระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2561-2565) เชนเดียวกัน

จึงนํามาซึ่งการนําเสนอตอสภา เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป(พ.ศ.2561-2565)
และตองผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียดตามรูปเลมแผนท่ีแนบมา

แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม (พ.ศ.2561-2565)ประกอบดวย
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน หนาท่ี 1-8 กลาวถึง สภาพท่ัวไปของลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ อาณาเขต เขตการปกครอง ขอมูล จํานวนประชากรแตละหมูบาน สถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  สภาพปญหา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห  ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน ขอมูลทางระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ขอมูลทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และขอมูล
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ท่ีมีอยูในเขตตําบลโสกกาม

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนาท่ี 9-28 ประกอบดวย
-แผนยุทศาสตร 20 ป หนาท่ี 9-12 มีท้ังหมด 6 ยุทธศาตร  ซึ่งแตละยุทธศาสตร และประเด็น

ยุทธศาสตร
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-0564) หนาท่ี 12-13 มีท้ังหมด 10

ยุทธศาสตร
-แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  หนาท่ี 13-16
-แผนพัฒนากลุมจังหวัด
-จังหวัดบึงกาฬ หนาท่ี 16-20
-กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
-อปท ในเขตจังหวัดบึงกาฬ หนาท่ี 20-21
-วิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หนาท่ี 21-23

มีท้ังหมด 7 ยุทธศาสตร
-การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน หนาท่ี 25-28 เพ่ือกําหนดกรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ องคการ

บริหารสวนตําบลโสกกาม โดยวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ภัยคุกคาม  ขอจํากัดท่ีมีอยูในเขตตําบล
โสกกาม  จะไดขอสรุปเพ่ือมากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ในหนาท่ี 26-28

สําหรับรายละเอียด สวนท่ี 3 เปนรายละเอียดโครงการพัฒนาของแตละประเด็นยุทธศาสตร  ซึ่งจะมี
รายละเอียดของโครงการ  วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

-ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หนาท่ี 32-62 มีจํานวน 178 โครงการ

/-แผนงานการศึกษา...
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-แผนงานการศึกษา หนาท่ี 63- 65 มีจํานวน 6 โครงการ
-แผนงานสังคมสงเคราะห  หนาท่ี 65 มีจํานวน 1 โครงการ
-ยุทศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
-แผนงานสังคมสงเคราะห หนาท่ี 66--71 มีจํานวน 28 โครงการ
-แผนงานการศึกษา หนาท่ี 71-75 มีจํานวน 27 โครงการ
-แผนงานสาธารณสุข  หนาท่ี 76-76 มีจํานวน 12 โครงการ
-แผนงานงบกลาง หนาท่ี 79 มีจํานวน 3 โครงการ
-ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
-แผนงานรักษาความสงบภายใน  หนาท่ี 80-81 มีจํานวน 10 โครงการ
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  หนาท่ี 82-83 มีจํานวน 5 โครงการ
-ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการ
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป หนาท่ี 84-85 มีจํานวน 10 โครงการ
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หนาท่ี 86-89 มีจํานวน 18 โครงการ
-ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-แผนงานการเกษตร  หนาท่ี 90-95 มีจํานวน 32 โครงการ
-ยุทศาสตรท่ี 6 ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หนาท่ี 96-99 มีจํานวน 18 โครงการ
-ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการท่ีดี
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หนาท่ี 100-104 มีจํานวน 18 โครงการ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หนาท่ี 105 มีจํานวน 2 โครงการ
-แผนงานงบกลาง หนาท่ี 106-107 มีจํานวน 4 โครงการ
ส.อบต. หมูท่ี 9 นายอันชัน  แกวดวงดี
ขอเสนอเพ่ิมโครงการ ในแผนพัฒนาทองถ่ินระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565) สําหรับบานถํ้าพระ หมูท่ี

9 เปนแหลงทองเท่ียวและมีแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ท่ีสําคัญของจังหวัดบึงกาฬ เสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนดังกลาว
ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณน้ําตกถํ้าพระ
2.โครงการขุดลอกหวยบังบาตร เนื่องจากปจจุบันลําหวยดังกลาวมีสภาพท่ีตื้นเขิน
3.โครงการกอสรางเตาเผาขยะ เนื่องจากมีนักทองเท่ียวมามากจึงมีปญหาขยะตามมา
ส.อบต. หมูท่ี 3 นายสนั่น  มหาอุป ขอเสนอเพ่ิมเติมโครงการ ดังนี้
1. จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือแกไขปญหาไฟฟาดับภายในหมูบาน เพ่ือใชในงานประเพณี งานบวช งาน

ศพ งานแตง
2. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงดันต่ํา จากบริเวณชุมชนออกไปสูสวนยาง เนื่องจากสภาพปจจุบันมีการสราง

บานเรือนตามสวนยาง
3. โครงการกอสรางลานกีฬาประจําหมูบานและเครื่องออกกําลังกาย
4. โครงการกอสรางโรงปุยหมักชีวภาพ
5. โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน
6. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในเขตตําบลโสกกาม ในเขตชุมชน
7 .โครงการขยายถนน  สองขางทาง ยางเรียน-ทาดอกคํา
ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมวานายกชี้แจง มีสมาชิกทานใดจะเสนอโครงการเพ่ือเห็นชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ินระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565) หรือไม ถาไมมี จะขอมติท่ีประชุมสภา ตอไป
/ระเบียบ...
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ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 17

(4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน
แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 เรื่องโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562
3.1.1 โครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เรื่องเดิม
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไมไดตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายท่ัวไปป 2562 ในประเภท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ รายจายหมวดอ่ืน ๆ
โครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือ
สนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ดานการจัดการศึกษาทองถ่ิน) เพ่ิมเติม   จํานวน
166,110 บาท

ขอเท็จจริง
เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวขางตนเปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึง

ขอโอนงบประมาณรายจายจากใบโอนงบประมาณรายจายท่ัวไปปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี7/2562 ลงวันท่ี 22
มกราคม 2562

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนนพาราดีนซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพาราธรรมชาติ คงเหลือ 1,000,000 บาท  โอนลด จํานวน 166,110 บาท เพ่ือไปตั้งจาย
โครงการใหม คงเหลือ 833,890 บาท

งบประมาณตั้งจายโครงการ สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
166,110 บาท เพ่ือใชจายตามรายการดังตอไปนี้

- คาหนังสือเรียน จํานวน 29,400 บาท
- คาอุปกรณการเรียน จํานวน 29,400 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 44,100 บาท
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนจํานวน 63,210 บาท
ส.อบต. หมู 4 นายกิตติ ยมโคตร สอบถามกรณีมีการโอนงบประมาณขางตน องคการบริหารสวนตําบล

โสกกาม  มีเงินงบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการกอสราง ถนนลาดยางพาราดีนซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวย
ยางพาราธรรมชาติ  จํานวน 1,000,000 บาท แลวหรือไม

นายกชี้แจง  เงินงบประมาณท่ีตั้งไวในขณะนี้งบประมาณยังไมเขาตามยอด  จึงไมสามารถดําเนินโครงการ
ดังกลาวได และปญหาอุปสรรคอีกประการคือ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬสวนใหญ ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากติดขัด
ปญหาของผูรับจางท่ีมีความรูความชํานาญ

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ .2541 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน

ประธานสภา มีใครจะสอบถามหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ท่ีประชุม เห็นชอบอนุมติ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง

/3.3 การขอ...
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3.3 การขออนุญาตใชท่ีดินสาธารณะบานยางเรียน
ส.อบต.หมูท่ี 3 นายบุญสนั่น  มหาอุป เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามเห็นชอบตามมติท่ี

ประชุมของหมูบานยางเรียนให องคการบริหารสวนตําบลโสกกามเขาดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดใหญในท่ีสาธารณะของหมูบานยางเรียน หมูท่ี 3

ประธานสภา  ขอมติท่ีประชุม
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
3.4 การขออนุญาตใชท่ีดินสาธารณะบานโนนสําราญใต
ส.อบต.หมูท่ี 10 นายแดชา  นงคะวาส เสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามเห็นชอบตามมติท่ี

ประชุมของหมูบานโนนสําราญใต ใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกามเขาดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญในท่ีสาธารณะของหมูบานโนนสําราญใต หมูท่ี 10

ประธานสภา  ขอมติท่ีประชุม
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
4.1 การข้ึนทะเบียนเบี้ยเด็กแรกเกิดป 2562
-เริ่มตน 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

-เด็กแรกเกิดไดรับเงินอุดหนุน 400 บาท/คน/เดือน เปนเวลา 1 ป
-เกณฑรายไดตองมีรายไดไมเกิน 36,000 บาท/คน/ป
-บิดามารดาตองไมเปนประกันสังคม
-ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือครอบครัวมีความเสี่ยงตอความยากจน
-ผูรับรอง ผูนําชุมชน และ อสม

-ระยะท่ี2 เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
-รับลงทะเบียนเบี้ยเด็กแรกเกิด จากไดรับเงินอุดหนุน 400 บาท/คน/เดือน  เปนไดรับเงินอุดหนุน

600 บาท/คน/เดือน
-จากคุมครอง 1 ป เปลี่ยนเปนคุมครองเด็ก 3 ป
-เด็กท่ีเกิด 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 ท่ีเคยคุมครองจาก 1 ป ก็ปรับเพ่ิมอีก 2 ป เปน 3 ป

ตามท่ีรัฐบาลกําหนด และจากเคยรับเดือนละ 400 บาท/คน/เดือน ก็ปรับเพ่ิมเปนเดือนละ 600 บาท/คน/เดือน
โดยไมไดรับยอนหลังใน 1 ปท่ีผานมา

-คุณสมบัติตองมีฐานะยากจน หรือครอบครัวมีความเสี่ยงตอความยากจน
-มีรายไดไมเกิน 36,000 บาท/คน/ป
-บิดามารดาท่ีมีประกันสังคมและมีฐานะยากจนสามารถลงทะเบียนได
-บิดาหรือมารดาตองมีบัตรผูมีรายไดนอย
-ผูรับรอง ผูนําชุมชน และปลัด อบต. หรือขาราชการท่ีไดรับมอบหมายจากปลัด อบต.
-ระยะท่ี 3 คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

-เห็นชอบขยายระยะเวลาเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก 3 ป เปน 6 ป
-รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท/คน/เดือน/ป
-บิดามารดาท่ีมีบัตรผูมีรายไดนอย ไมตองมีผูมารับรอง
-บิดามารดาคนใดคนหนึ่งมีบัตรผูมีรายไดนอย ตองมีผูรบัรอง
-ท้ังบิดาและมารดาไมมีบตัรผูมีรายไดนอยตองมีผูรับรอง

/-บิดา...
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-บิดาหรือมารดาเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยว และมีบัตรผูมีรายไดนอย ไมตองมีผูรับรอง
-เด็กมีผูอุปการะหรืออยูกับ ปู ยา ตา ยาย ไมไดอยูกับพอแม ตองมีผูรับรอง ถึงแม ปู ยา ตา ยาย

ท่ีดูแลจะมีบัตรผูมีรายไดนอยก็ตาม
-เกณฑ ตองมีฐานะยากจน รายไดตอคน/ป ไมเกิน 100,000 บาท  โดยนับรวมเด็กแรกเกิดดวย
-มีประกันสังคมก็สามารถยื่นได
-ขาราชการก็สามารถยื่นได
-ผูรับรอง ผูนําชุมชน และปลัด อบต. หรือขาราชการท่ีไดรับมอบหมายจากปลัด อบต.
ส.อบต. หมูท่ี 3 นายบุญสนั่น มหาอุป  เสนอปญหาตอท่ีประชุมดังนี้
1. ให อบต.ดําเนินการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  สวนทุเรียนอาจารยจรูญ
ส.อบต. หมู 2 นายวิทยา  หัตถกิจ เสนอโครงการดังตอไปนี้
1. รังวัดแนวเขตท่ีสาธารณะพรอมท้ังทํารั้วรอบแนวเขตท่ีสาธารณะใหชัดเจน โดยขอรับการสนับสนุน

โครงการจากอําเภอ จังหวัด
2.เรื่องไฟสองสวางบริเวณทางหลวง  ฝากใหผูบริหารติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ เพราะเห็น

บริเวณอ่ืน เชนบริเวณหนาโรงเรียนโสกกามวิทยามีการติดตั้งไฟสองสวาง
3.สอบถามเรื่องงบประมาณท่ีจะดําเนินโครงการในขอบัญญัติป 2562
หัวหนาสํานักปลัด  นายพรมรินทร  ไปนาน  ในสวนการรังวัดแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน  เปนหนาท่ี

ของ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง โดยเปนผูออกคาใชจายใหกับสํานักงานกรณีออกรังวัดสอบเขตและหา
งบประมาณในการดําเนินการปกแนวเขต สวนปญหาท่ีตามมาหลังรังวัดคือ ปญหาของมวลชนท่ีลุกล้ํา ไมยินยอมใหมี
การรังวัด จึงฝากใหผูนําชุมชนไดชี้แจงใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาใจดวย

ส.อบต.หมูท่ี 5 นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล เสนอปญหาใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกามดําเนินการดังนี้
1.จัดหาซับเมิรส สําหรับสูบน้ําไปติดตั้งในสวนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล

ไว
2.ฝากใหผูบริหารติดตามไฟสองสวางทางหลวง สาย บอพนา-โชคอํานวย
3.ติดตามเรื่องโครงการหมูบานละ 400,000 บาท ในขอบัญญัติปงบประมาณ 2562 วาจะไดดําเนินการ

หรือไมอยางไร
ส.อบต. หมู 9 นายอันชัน  แกงดวงดี  ฝากใหผูบริหารติดตามแกไขปญหา ในสวนไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

โซลาเซล ติดๆ ดับๆ ใชงานไมไดเต็มท่ี
ส.อบต หมู 2 นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ฝากใหผูบริหารดูแลถนนเพ่ือการเกษตรขางองคการบริหารสวน

ตําบลโสกกามการสัญจรไปมาไมสะดวก
ส.อบต. หมูท่ี 6 นายสุทธิสาร  ศรีพันลม เสนอแนะใหมีการเปลี่ยนโครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยเปลี่ยน

จากลูกรังเปนหินคลุก และเสนอแนะเพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟา ใหเพ่ิมเติมกวาแรงดันต่ําไวในแผนพัฒนา 5 ป
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ เนื่องจากประมาณการรายรับ ทางองคการบริหาร

สวนตําบลโสกกาม ประมาณการไวสูงกวาความเปนจริง และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน การจัดเก็บภาษีของรัฐบาล
ไมสามารถจัดเก็บไดตามเปา จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินลาชา และนอยลงกวาในรอบปท่ีผานมา

นายกชี้แจง ประเด็นท่ีสาธารณะฝากขอใหทานสมาชิกและผูนําทําเปนหนังสือรองเรียน ไปยังอําเภอ  แลว
ทางอําเภอจะมีหนังสือเขามายังพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป ดังนั้นจะฝากผูนําทุกทาน กรณีจะให
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตรวจสอบรังวัดสอบเขตท่ีสาธารณะประโยชนได ขอใหหมูบานดําเนินการตามท่ี
กลาวมาขางตน เพ่ือดําเนินการดังกลาวแลว ทาง องคการบริหารสวนตําบลจะไดมอบหมายใหสวนท่ีเก่ียวขอ  ไมวา
จะเปน  สํานักปลัด กองชาง ดําเนินการตอไป

/ปลัด...
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ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ชี้แจงประเด็นของงบประมาณท่ีจะดําเนินโครงการ
ตามขอบัญญัติ 2562 ดังนี้ ขอนําเรียนท่ีประชุมวา ขณะนี้สถานการณคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกามไดรับ
การจัดสรรงบประมาณไมวาจะเปนเงินรายไดหรือเงินอุดหนุน ปจจุบันจะไดครบไตรมาสสุดทายของการจัดสรร  จึง
ใหขณะนี้สามารถดําเนินการตามขอบัญญัติไดเพียง 3-4 โครงการ เพราะจะไดนํางบประมาณท่ีไดรับมาใชจายใน
หมวดรายจายประจํา ไมวาจะเปน เงินเดือนขาราชการ พนักงานจาง คาตอบแทนสมาชิก ผูบริหาร คาน้ํา คาไฟฟา
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน  สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในเขตตําบลท่ี
รับผิดชอบใหครบจนถึง วันท่ี 30 กันยายน 2562 กอน หากมีเงินเหลือจายสามารถดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
ซึ่งคาดวานาจะไมสามารถดําเนินโครงการไดท้ังหมด จึงฝากนําเรียนทานสมาชิกทุกทานมาไดรับทราบและหาแนว
ทางแกไขในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการถัดไปหรืองบป 2563 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เรงรัดทํารางขอบัญญัติ 2563 ใหแลวเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2563 และนําเสนอตอสภา ภายในเดือน
สิงหาคม 2562 สืบเนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกและผูบริหารไมแนนอน เพ่ือใหการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกามไมสดุดหยุดลง จึงเสนอใหท่ีประชุมกลับไปรวบรวมสภาปญหาตามความตองการ
และนําเสนอโครงการใหกับ องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหแลวเสร็จระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน 2562

ท่ีประชุม ไดขอสรุปวาในการจัดสรรงบประมาณใหหมูบานละ 400,000 บาท คงเดิม แตใหดําเนิน
โครงการในหมูบาน ท่ีไมไดรับการดําเนินการในป 2562 กอน สวนหมูบานท่ีไดดําเนินการในป 2562 ใหชะลอไว

ประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้

ปดประชุม  เวลา 12.00 น.

(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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