
รายงานการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

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

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

ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายสุภาษิต อุนคํา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
3. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
4. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
5. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. หมูท่ี ๕
6. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
7. นายอันชัน แกวดวงดี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
8. นายเดชา นงคะวาส ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
9. นายเชิดชัย ลวกไธสง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
10. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
11. สิบเอกนาวิน  ประจักโก ตําแหนงผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
12. นายรันตรัง  ปททุม ตําแหนงผูใหญบานยางเรียน หมูท่ี 3
13. นายสุริยา  สืบสุนทร ตําแหนงผูชวยผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี 4
14. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
15. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
16. นางสาคร  พิมพโสดา ตําแหนงผูชวยผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
17. นายประครองศรี  เชียงแสน ตําแหนงผูใหญบานโนนงาม หมูท่ี 11
18. นายประยวน  โลหคํา ตําแหนงผูใหญบานเจริญสุข  หมูท่ี ๑๒
19. นายชารี  พิสายพันธ ตําแหนงสารวัตรกํานันตําบลโสกกาม
ผูเขารวมประชุม
1. นายณรงค  นําสงค ตําแหนงครูโรงเรียนโสกกามวิทยา
2. นายวาสนา  อัคติ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานบอพนา
3. นายสหรัฐ  พลวงค ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
4. นางสาวอรุณี  ถนัดคา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
5. นายอภิชาติ  หัตถนิรันด ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานดงสวาง
6. ร.ต.ท. จุรารัตน บัวพา ตําแหนง
7. นางสาวชัญญานุช เหมะธุลิน ตําแหนงเจาพนักงานธรุการชํานาญงาน

ผูไมมาประชุม
1. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายพนม เหงาศรี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

3. นายไพรวัล ...
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3. นายไพรวัล สิทธิ ตําแหนงเลขานุการนายก อบต.โสกกาม
4. นายคําพันธ  ศรีจันทร ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
6. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
7. นายเฉลิมศักดิ์ เอกสะพัง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
8. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
9. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
10. นายสุทธิสาร ศรีพันลม ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
11. นายบุญเฮือง บุญแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
12. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
13. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7
14. นางสุชานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
15. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
16. นายไพรัตน  สิงหาสาร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11
17. นายศราวุฒิ สีทา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑
18. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
19. นายสายยันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก  หมูท่ี ๒
20. นายทวี ผลจันทร ตําแหนงผูใหญบานบอพนา  หมูท่ี ๕
21. นางกาญจนา  ชนะการี ตําแหนงกํานันตําบลโสกกาม  หมูท่ี 8

เริ่มประชุม เวลา ๐9.๐๐ นาฬิกา
นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนประธานใน

ท่ีประชุม  ไดกลาวประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการ ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน ทุกทาน
ประธานในท่ีประชุม ท่ีนํามวลชนเขารวมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟตําบลโสกกาม ในระหวางวันท่ี

1 - 2 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไมมี
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ประธานในท่ีประชุม ราชกุมารี ดวย กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี แจงวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
ดําเนินมาปฏิบัติพระราชกรณีกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร
และจั งหวั ดบึ ง กาฬ ในวั น ศุ กร ท่ี 22 มิ ถุนายน 2561 โดย มี
หมายกําหนดการในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

เวลา 13.00 น. ...
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เวลา 13.00 น. - ออกเดินทางโดย เฮลิคอปเตอร ตร. จากจังหวัด
นครพนม ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรชั่ วคราวดานละคร อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
เวลา 14.00 น. - เดินทางโดยรถยนตไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานคําชมพู
- ตรวจพ้ืนท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคําชมภู

เวลา 15.00 น. -เดินทางโดยรถยนต ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวร
ชายแดนบานไทยเสรี
-ตรวจพ้ืนท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไทยเสรี
- ประชุมสรุป

เวลา 17.00 น. - เดินทางโดยรถยนตไปยังสนาม เฮลิคอปเตอร
ชั่วคราวดานละคร

เวลา 17.15 น. - ออกเดินทางโดย เฮลิคอปเตอร  ตร . ไปยัง
สนามบินคาย  กฤษณสีวะรา  อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร

อาหาร เครื่องดื่ม องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬเปนผูรับผิดชอบ  และก็
จะทําความสะอาด ตามถนนสายหลักสายรอง ประดับธงชาติ และธงสัญญา
ลักษณ การแตงกายใสชุดสุภาพ  ไมใสโทนสีดํา ใสชุดจิตอาสาได จํานวน
100 คน ท่ีดานละครจะรองรับประชาชนไดประมาณ 300 คน ท่ีเหลือก็ไป
ท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนบานคําชมภู

นายบุญสนั่น  มหาอุป แมบานใสชุดประจําจังหวัดไดไหม
ส. อบต. หมูท่ี 3
นายคูณ  อุนคํา ใสไดครับ เพราะเปนชุดสุภาพ ไมโทนสีดํา
ประธานในท่ีประชุม
นายประครอง  เชียงแสน การใสชุดจิตอาสา ฝากใหผูนําประชาสัมพันธ เพราะใสไปในสถานท่ีท่ีไม
ผูใหญบาน หมูท่ี 11 เหมาะสม ชุดจิตอาสาใสเฉพาะงานจิตอาสา
นายออย  โพคะนัน การทําความสะอาดสองขางทาง ทางวัดถํ้าพระจัดงานคลายวันเกิดปูเสถียร
ผูใหญบาน หมูท่ี 7 ทางผูนํา หมูท่ี 7 , 9 , 10 จะไดทําความสะอาดในวันท่ี 9 มิถุนายน 2561

ท่ีจะถึงนี้ ถามีคาน้ํามันขอกอนไดไหมครับ ขอบคุณลวงหนาครับ
นายคูณ  อุนคํา ผมเกรงวาถาดัดแตเนินหญาจะข้ึนอีก  เดี่ยวผมจะสํารองจายใหกอนครับ
ประธานในท่ีประชุม
ร.ต.ท. จุรารัตน บัวพา อยากใหจัดหา เจาหนาท่ี อปพร .ใหผมดวยครับ ท่ีบริเวณลานจอดรถ ท่ี

เฮลิคอปเตอร
นายคูณ  อุนคํา ไดครับผมจะจัดเจาหนาท่ี อปพร.ให
ประธานในท่ีประชุม

เรื่องท่ี 2 ...
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เรื่องท่ี 2 โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออก องคการบริหารสวนตําบล
โสกกามไดจัดสรรงบประมาณใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม
ฉีดพนหมอกควัน ใสทรายอะเบท ตามท่ีเปาหมาย คือโรงเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก วัด บาน และสวนราชการอ่ืนๆ
เรื่องท่ี 3 รณรงคปองกันพิษสุนัขบา กําลังดําเนินการสั่งซื้อวัคซีนอยู
เพราะขาดตลาด นาจะมาอาทิตยหนา
เรื่องท่ี 4 รานคาชุมชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ขอใหทุก
หมูบานมาลงทะเบียนย่ืนความประสงคกับองคการบริหารสวนตําบล มี
ไฟฟาและน้ําประปาให  แตถาหากไมมีผูมาขายทางองคการบริหารสวน
ตําบล จะไดพิจารณาจัดคนมาขาย แตเดี่ยวนี้ใหสิทธิหมูบานกอน
เรื่องท่ี 5 การหลอกลวงใหราษฎรปลูกอินทผาลัม มีกลุมบุคคลชักชวนให
ประชาชนปลูกอินทผาลัมในพ้ืนท่ีอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แจงให
ประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีพ่ึงระมัดระวังเก่ียวกับบุคคล
ดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ร.ต.ท. จุรารัตน บัวพา การเตรียมรับเสด็จ ไดรับผิดชอบท่ีลานจอดเฮลิคอปเตอร ท่ีดานละคร อยาก

ใหเจาหนาท่ี อปพร. อยูฝงรถจะออกขางนอก จะไมใหรถยนตเขาไปขางใน
เพราะไมมีท่ีจอดรถ

นายออย  โพคะนัน สถานท่ีจอดรถ ผมจะพาทางสถานีตํารวจภูธรโสกกาม ไปดูพรอมกับผมวา
ผูใหญบาน หมูท่ี 7 ใชไดไหม ถาไดจะไปเตรียมสถานท่ีใหพรอม
นายบุญสนั่น มหาอุป เรียนทางสภ.โสกกาม  มีนักทองเท่ียวมาเท่ียวน้ําตกเยอะมากข้ึน
ส.อบต. หมูท่ี 3 มีนักทองเท่ียวขับรถจักรยานยนตแขงกันจากบานยางเรียน มาบานนาตาไก

ผมกลัววาเปนเกิดอุบัติเหตุได
นางสาวนิติยา  การุณ 1) ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม จะรณรงคไขเลือดออกใน
เจาพนักงานทันตกรรมฯ สัปดาหหนา ฝากประชาสัมพันธดวยคะ จะมีหนังสือประชาสัมพันธออกมาให

อีกครั้ง
2) การตรวจมะเร็งทอน้ําดี จะมีรายชื่อท่ียื่นตรวจจํานวน 300 คน จะ
ตรวจในวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ชาวบานท่ีตรวจตอนเชาใหงดอาหารตั้งแต
เท่ียงคืน  ชาวบานท่ีตรวจตอนบายใหงดอาหารเท่ียง

นายณรงค  นําสงค 1) ผูอํานวยการโรงเรียนคนใหม วันนี้ติดภารกิจ กับอาจารยเกย เยี่ยมทาน
ครูโรงเรียนโสกกามวิทยา ดวย ประชุมเดือนหนาถึงจะเขาประชุมดวย

2) เลี้ยงตอนรับทาน ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2561
3) วันท่ี 7 ...
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3) วันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ทางทหารไดมาขอใชสถานท่ีท่ีสนามโรงเรียน
โสกกามวิทยา เพ่ือนําเฮลิคอปเตอร  ทางโรงเรียนก็ไดอนญุาตใหใชสถานท่ี
และก็ทําความสะอาด

นายสหรัฐ  พลวงค 1) กิจกรรมทําบุญวันวิสาขบูชาทางโรงเรียนไดนํานักเรียนไปทําบุญถวายตนเงิน
ผอ.รร.บานโสกกามฯ ท่ีวัดปาตาดแกว ยอดตนเงินจํานวน 4,999 บาท

2) วันเขาพรรษา ก็จะทําตนเงินไปยังอีกหมูบานหนึ่ง ไมรูจะเปนหมูบานไหน
ใน 4 หมูบาน หมุนเวียนไป

นายอภิชาต หัตถนิรันต   ทางโรงเรียนขอความเห็นใจ ถามีงบประมาณหรือมีโครงการ ใหทางโรงเรียน
ผ.อ.โรงเรียนบานดงสวาง เสนอเขามาก็แจงดวยครับ
นางอรุณี ถนัดคา 1) ขอขอบคุณ ทุกทานอีกครั้ง จากการทําผาปา ตอนนี้ไดดําเนินการแลว
ผ.อ.โรงเรียนโนนสําราญฯ การสรางโดม ตอนนี้ไดโครงหลังคาซึ่งยังขาดท่ีมุงหลังคา ก็ไดกราบขอความ

อนุเคราะหจากหลวงปูเสถียร ทานก็รับพิจารณา
2) ทางโรงเรียนก็ไดรับบริจาคพัดลมจากผูปกครองซึ่งเปนเงิน  ก็ไดนําไปซื้อ
พัดลมแลวแตยังขาดชางก็ขอความอนุเคราะหชางจากทาง อบต. ดวย

นายปญาญา ไชยมัดฉิม การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จากเดิมจัดงานวันท่ี 29-30 พฤษภาคม
ผูใหญบาน หมูท่ี 6 2561 เปลี่ยนเปนวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2561 จากการประชุมก็มีเอกสาร

มาใหดูรายละเอียด พอถึงวันจุดบั้งไฟและมีการเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมารู
ภายหลังวาจากจุดบั้งไฟหมูบานละ 2 บั้งเปนหมูบานละ 1 บั้ง  สุดทายก็ไมมี
การกํากับเวลา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมแนนอน

นายชารี พิสายพันธ การจุดบั้งไฟไมมีโอเพน  รางวัลก็ไมมี ไมมีรางวัลแลวจะแข็งขันกันทําไม
สารวัตรกํานัน แลวมีการจับเวลาทําไม ทําไมตองจางเครื่องเสียง ขออนุญาตเรียนถาม
นายคูณ อุนคํา การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีการเลื่อนวัน เพราะวาเราไดเชารถแหบั้งไฟ
ประธานในท่ีประชุม จากเทศบาลบึงโขงหลง สวนวันจุด วันท่ี 2 มิถุนายน 2561 การขออนุญาต

คือผูจัดโครงการ ไดตามขอระเบียบชัดเจน คือ การจุดบั้งไฟไดไมเกิน 12
คุม เพราะทหารไมใหเกิน การมีรางวัล กรรมการจับเวลาไมใหมี เขาไม
อนุญาต หลังจากหักคาใชจายแลวเงินเหลืออยู 11,000 บาท ก็ใหหมูบาน
ละ 1,000 บาท  ผมก็ขอรับผิดท้ังหมดในเรื่องท่ีเกิดความผิดพลาดในการจัด
งานครั้งนี้

นายประครองศรี เชียงแสน 1) การจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันท่ี 1 – 2 มิถุนายน 2561 วันแรกเปนวัน
ผูใหญบาน หมูท่ี 11 ฟอนขันหมากเบ็ง มี 2 หนวยงานรวมกันคือ องคการบริหารสวนตําบล

โสกกามรวมกับวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ก็ผานไปดวยดี สวนวันท่ี 2 คือการ
จุดบั้งไฟ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากกําหนดการ การจัดงานครั้งหนาก็อยากให
มีการแกไขในขอผิดพลาด

นายสํานวน เชียงหวาง สะพานไดชํารุด นายกบอกวาจะใหงบประมาณพรอมกับบานโนนงาม ตอนนี้
ส.อบต. หมูท่ี 4 บานโนนงามเสร็จแลว หนองปะตางยังไมไดเลยครับ

นายคูณ ...



-6-
นายคูณ อุนคํา ทางเราก็ดําเนินการไปตามข้ันตอน และดูท่ีงบประมาณ ถาเงินเขาเราก็จะ
ประธานในท่ีประชุม ทําให
นายพิสิฐ ขันสีมนต 1) ปายบอกทางแหลงทองเท่ียว ตัวหนังสือลบหายไป
เลขาสภาฯ หมูท่ี 5 2) ชวงนี้มีนักทองเท่ียวมาเท่ียวน้ําตกถํ้าพระ โดยเฉพาะเสาร อาทิตย รถ

เยอะมาก อยากหารือเอากรวยมาตั้งไวไดไหม
ร.ต.ท.จุรารัตน บัวพา จัดหากรวยไวครับผมจะเขาไปตั้งกรวยให
นายรันตรัง  ปททุม 1) เนื่องจากวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 มีคนไปลักลอบตัดตนไมพยุงท่ีวัดบาน
ผูใหญบาน หมูท่ี 3 ยางเรียน ยังไมสามารถจับกลุมคนรายได จึงอยากหารือทาง อบต .วาจะ

ปองกันอยางไร เพราะคนรายยังมาวนเวียนอยู
2) การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฝากทานนายก การดําเนินการอยากให
ชัดเจนหนอย บางคนรู  อีกคนไมรู สรุปออกมาไมเขาใจกัน ปตอไปขอให
ชัดเจน ใหรูกันทุกคน

นายคูณ  อุนคํา ใหทานทําหนังสือมายัง องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือจะไดทําหนังสือ
ประธานในท่ีประชุม รายงานไปยังนายอําเภออีกครั้ง
นายอันชัน  แกวดวงดี 1) ก็จะเขาฤดูทองเท่ียวแลว ปญหาคือการทะเลาะวิวาท ยังไมมีเจาหนาท่ีเขา
ส.อบต. หมูท่ี 5 ไปดูแลฝากดวยครับ

2) ผูประกอบการฝากถามวา ชวงไหนจะเปดแหลงทองเท่ียวเปนทางการ
ร.ต.ท.จุรารัตน บัวพา 1) การตัดไมพยุงก็ดําเนินการไปแลว ก็มีชาวบานแจงใหทางตํารวจ

ดําเนินการแลว
2) น้ําตกถํ้าพระทางตํารวจออกพ้ืนท่ีทุกอาทิตย ยกเวนติดภารกิจซอนกัน
เนื่องจากเจาหนาท่ีเรามีนอย ทางอบต.ก็ชวยจัดกําลังพล อปพร.ไปดวยก็ดี

นายบุญสนัน มหาอุป ไฟฟาสองทางสี่แยกบานยางเรียนอยูดีๆก็ดับ อยูดีๆก็ติด ฝากใหชางชวยดู
ส.อบต. หมูท่ี 3 ใหดวยครับ
นายคูณ  อุนคํา ชวงนี้ฝนตกชางก็ยังไมไดลงพ้ืนท่ี เพราะกลัวอันตรายวันไหนแดดออกไมมี
ประธานในท่ีประชุม ฝนชางจะออกไปดูให
นายประครองศรี เชียงแสน เนื่องจากนายปยะ ลาออก อยากทราบวา ใครเปนผูดูแลประปา หมูท่ี 4 , 6
ผูใหญบาน หมูท่ี 11 11 แทน
นายคูณ  อุนคํา ชวงนี้รองพนม ดูแลแทน ตอนบายจะประชุมพนักงานกัน
ประธานในท่ีประชุม

- ในท่ีประชุมมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีขอปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา...
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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 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. 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
.........................................................................................................................




