
รายงานการประชุมประจําเดือน
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

วันท่ี 5 เมษายน ๒๕61
ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
3. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
4. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
5. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
6. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
7. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
8. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. หมูท่ี ๕
9. นายสุทธิสาร ศรีพันลม ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
10. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
11. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7
12. นางสุชานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
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. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
19. นายปฏิภาณ  จันทรพุทธ ตําแหนงผูชวยผูใหญบานยางเรียน หมูท่ี 3
20. นายสุริยา  สืบสุนทร ตําแหนงผูชวยผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี ๔
21. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
22. นางสาคร  พิมพโสดา ตําแหนงผูชวยผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
23. นายประครองศรี  เชียงแสน ตําแหนงผูใหญบานโนนงาม  หมูท่ี 11
24. นายชารี  พิสายพันธ ตําแหนงสารวัตรกํานันตําบลโสกกาม
ผูเขารวมประชุม
1. นายสันติ  สิงหสุขศรี ตําแหนงครูโรงเรียนโสกกามวิทยา
2. นายวาสนา  อัคติ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานบอพนา
3.นายสหรัฐ  พลวงค ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
4. นางบุญเตรียม  บัวพงษชน ตําแหนงครูโรงเรียนบานดงสวาง
5. นายทรัพยหิรัญ  จันทรักษ ตําแหนงครูโรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
6. ร.ต.ท.ศักดา  แสนวา ตําแหนงรองสารวัตรฝายปองกันและปราบปรามสถานีตํารวจโสกกาม
7. นางวิภารัตน  บุญชาญ ตําแหนงผูอํานวยกองสวัสดิการสังคม
8. นางสาวชัญญานุช เหมะธุลิน ตําแหนงเจาพนักงานธรุการชํานาญงาน

ผูไมมาประชุม…
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ผูไมมาประชุม
2. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายพนม เหงาศรี 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. นายบุญเฮือง บญุแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
8. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
9. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
10. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
11. สิบเอกนาวิน  ประจักโก ตําแหนงผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
12. นายสายยันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก  หมูท่ี ๒
13. นายทวี ผลจันทร ตําแหนงผูใหญบานบอพนา  หมูท่ี ๕
14. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
15. นางกาญจนา ชนะการี ตําแหนงกํานันตําบลโสกกาม  หมูที ๘
16. นายประยวน  โลหคํา ตําแหนงผูใหญบานเจริญสุข  หมูท่ี ๑๒
เริ่มประชุม เวลา ๐9.๐๐ นาฬิกา

นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนประธานใน
ท่ีประชุม  ไดกลาวประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณ กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ  ดี  ดวยหัวใจ”
ประธานในท่ีประชุม ของตําบลโสกกาม  ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ ผูนําทองท่ีทองถ่ิน ใน

การเขารวมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ ในวันท่ี 14 มีนาคม
2561 ทําใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปดวยดี
เรื่องท่ี 2 ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการ  ผูนําทองท่ีทองถ่ิน  ในการเขา
รวมกิจกรรมวันสถาปณาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ป ในวันท่ี 23 มีนาคม
2561 ณ ศาลเจาแมสองนาง และเวทีกลางวนัสถาปณาจังหวัดบึงกาฬ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 การจัดงานวันมหาสงกรานตจังหวัดบึงกาฬ ประจําป 2561
ประธานในท่ีประชุม 1. วันท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. จังหวัดบึงกาฬ  กําหนดจัด

กิจกรรม...



-3-
กิจกรรมรดน้ําขอพรผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  ณ  จวนผูวาราชการจังหวัด
บึงกาฬ  โดยเชิญสวนราชการภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกิจกรรม
2. กิจกรรมวันสงกรานต จังหวัดบึงกาฬ  กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 12 เมษายน
2561 เวลา 12.00 น. นัดรวมขบวนท่ีโรงเรียนบึงกาฬ โดยประกอบดวย
10 ขบวน
3. เสนทางท่ีใชในการแหขบวนพระพุทธรูป  จํานวน 10 ขบวน  โดย
เริ่มตนท่ีโรงเรียนบึงกาฬ  ตรงมาถึงแยกหอนาฬิกาเลี้ยวขวา ถึงแยกศาลเจา
แมสองนางเลี้ยวซาย  ผานตลาดสดเทศบาล ถึงแยกธนาคารออมสินเลี้ยวซาย
ถึงโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐอํานวยศิลปเลี้ยวขวาถึงถนนขาวเมาริมโขงเลี้ยวขวา
ถึงจุดเริ่มพิธีท่ีศาลาริมโขง รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
เรื่องท่ี 2 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ในป
2561 ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณา เก่ียวกับเรื่องการพิจารณากําหนดวันหยุดราชการ
เพ่ิมเปนกรณีพิเศษ ในป 2561 กําหนดใหวันพฤหัสบดีท่ี 12 เมษายน
2561 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในป 2561 เพ่ือให
มีวันหยุดตอเนื่องในชวงเทศกาลสงกรานต รวม 5 วัน ตั้งแตวันท่ี 12-16
เมษายน 2561
เรื่องท่ี 3 บริจาคโลหิต ดวยสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  รวมกับ
โรงพยาบาลบึงกาฬ  จะออกมารับบริจาคโลหิตเพ่ือไวใชเปนสาธารณกุศลใน
กิจการพยาบาล ในวันท่ี 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอําเภอเซกา
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป
เรื่องท่ี 4 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับบริจาคดวงตา และ
อวัยวะ ผูท่ีมีความจํานงในการบริจาคดวงตาและอวัยวะเพ่ือชวยเหลือผูปวย
ท่ีรอการปลูกถายอวัยวะ และเปนการชวยเหลือผูปวยในระยะสุดทายใหกับ
มามีชีวิตใหม
เรื่องท่ี 5 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต พ .ศ. 2561 ในระหวางวันท่ี 11-17 เมษายน 2561
ตําบล โสกกาม จุดบริการมี 1 จุดคือหนาสถานีตํารวจภูธรโสกกาม
เรื่องท่ี 6 การรับบัณฑิตนอย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโสกกาม
ในวันท่ี 11 เมษายน 2561 ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาตาไก
เรื่องท่ี 7 การจัดโครงการกตัญูกตเวทิตาผูสูงวัยในวันผูสูงอายุ
ปงบประมาณ 2561 ณ  โรงเรียนบานโนนสําราญ-ยางเรียน

นางวิภารัตน  บุญชาญ กําหนดการของกิจกรรม  วันท่ี 13 เมษายน 2561 ชวงเชามีการ
ผอ.กองสวัสดิการสงัคม - 08.00 -09.00 น. ลงทะเบียน

- 09.00-09.30 น. พิธีเปดโครงการ
- กิจกรรม เตนจากทีมงานผูนําตําบลโสกกาม

ฟอนชุด...
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- ฟอนชุดประจําจังหวัด จาก 4 หมูบานๆละ 10 คน
- กิจกรรมผูสูงอายุ สงตัวแทนรองเพลง , ตีกอลฟ , ปดตาทางแปง
- กิจกรรมประกวดอาหาร โดยเปนงบประมาณจากสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีงบประมาณหมูบานละ 5,000 บาท โดยเปน
อาหารพ้ืนบาน รางวัลชนะเลิศ ท่ี 1 เปนเงิน 5,000 บาท

รางวัลท่ี 2 เปนเงิน 4,000 บาท
รางวัลท่ี 3 เปนเงิน 3,000 บาท
รางวัลชมเชย เปนเงิน 2,000 บาท จํานวน9รางวัล

โดยมีผูสูงอายุท้ังหมด 668 คน และไดรับของชํารวยคือผาเช็ดตัว
คนละ 1 ผืน

- เวลา 11.30 น. กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  รับประธานอาหารเท่ียง
- เวลา 12.00 น. ปดโครงการ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
นายสหรัฐ  พลวงค 1. วันท่ี 22 มีนาคม 2561 ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
ผอ.รร.บานโสกกามฯ และรับบัณฑิตนอย  มอบทุนการศึกษา นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 นักเรียน

เรียนดี ลําดับท่ี 1,2,3
2. คืนบัญชีเงินออม แกนักเรียน ชั้น ป.6 ท่ีฝากไวกับธนาคารออมสิน และ
เงินปนผลจากสหกรณโรงเรียน ซึ่งไดลงทุนจํานวน 5,000 บาท ไดเงิน
จํานวน 100,000 บท ปนผลกําไรคืน 100%
3. กําหนดการเปดเทอมวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ครูเปดวันท่ี 4
พฤษภาคม 2561
4. วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 แจกอุปกรณการเรียน , ชุดนักเรียน
พรอมปกชื่อและตรา ใหคนละ 1 ชุด , ชุดผาไทย , ชุดลูกเสือ ใหบางสวน
เฉพาะนักเรียนท่ียากจน  และหนังสือเรียน

นางบุญเตรียม บัวพงษชน 1. เนื่องจากขาดผูอํานวยการโรงเรียนและครมีูนอยทําใหนักเรียนยาย
ครู โรงเรียนบานดงสวาง ไปเรียนท่ีอ่ืนทําใหนักเรียนมีจํานวนนอยลง

2. กิจกรรมทัศนศึกษา ไปท่ีจังหวัดบึงกาฬ
3. กิจกรรมเรียนฟรี  อุปกรณเรียนฟรี ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ดําเนินการ
เรียบรอยแลว  สวนนักเรียนท่ียายโรงเรียนใหมารับอุปกรณการเรียนท่ี
โรงเรียนเดิม

นายทรัพยหิรัญ จันทรักษ การทอดผาปาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสมทบทุนสรางโรงยิม
ครูโรงเรียนบานโนนสําราญฯ อเนกประสงค (โดม) ณ โรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน  วันท่ี 13

เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. เปดรับจตุปจจัยไทยทาน พรอมท้ังตั้งตน
ผาปา ตอดวยกิจกรรมวันผูสูงอายุ

นายปญญา...
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นายปญญา  ไชยมัดฉิม 1. ขอขอบคุณ ท่ีไดมอบงบประมาณ จํานวน 16,000 บาท ในการซอมแซม
ผูใหญบานดงสวาง ม. 6 บานใหนายสุทิน วันทอง ก็ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

2. บุรุษไปรษณีย  วันท่ี 2 เมษายน 2561 ผมและกํานันตําบลโสกกาม ได
เขาพบกับหัวหนาไปรษณียอําเภอเซกาเพ่ือใหทราบถึงการทํางานของบุรุษ
ไปรษณียตําบลโสกกามวามีความลาชา เราจะหาวิธีแกไขอยางไร

นายคูณ อุนคํา ผมก็ไมใชผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีไปรษณีย ทานทําถูกตองแลวท่ีไดเขา
ประธานในท่ีประชุม พบกับหัวหนาเขาโดยตรง ผมก็จะไปพูดกับเขาดวยวาในท่ีประชุมไดมีการ

ตําหนิในการทํางานของเขาดวย
นายประครองศรี  เชียงแสน 1. โครงการไทยนิยมหมูบานละ 200,000 บาท  อยากฝากทานนายก
ผูใหญบานโนนงาม ม.11 กํากับดูแล เอกสาร ปร.4 , ปร.5 ของแตละหมูบาน ทางอําเภอใหโอกาส

2-3 วัน ซึ่งเปนโครงการเรงดวน หมูบานไหนสงไมทันก็จะไมไดเขารวม
โครงการ ฝากทานนายกดวยครับ
2. ธนาคารขยะชุมชนตําบลโสกกาม  เงินฌาปณกิจศพคาง ผมไมอยากให
คางสวนมากคนเสียชีวิตแลวก็จะคางตอๆกันมาตลอด บางหมูบานทอก็มี
ผมวานาจะมีการประชุมคณะกรรมการทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน

นายคูณ อุนคํา จะใหหัวหนาสํานักปลัด ประชุมคณะกรรมเพราะหลายๆหมูบานมีปญหาอยู
ประธานในท่ีประชุม ในการนําสงเงินใหกับธนาคารขยะ หลังสงกรานตจะประชุมปรึกษาหารือกัน

ถึงปญหานี้ระเบียบตองรัดกุมมากกวานี้
นายสุทธิสาร  ศรีพันลม 1. ผมไดพบสามีภรรยาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยานลมท่ีบานยางเรียน
ส.อบต. หมูท่ี 6 ผูหญิงตั้ งครรภประมาณ 7 เดือน เลือดออกตามหนา ผมไดพาไปท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโสกกาม ซึ่งเปนเวลาพักเท่ียงไมมีเจาหนาท่ี
อยูประตูก็ปดเรียกหาก็ไมมีใครอยู  จึงไดโทรไปหา ผอ.นบพร ทานไดตอบวา
เปนมากไหมถามากใหไปโรงพยาบาล  ถาไมมากใหนั่งรอกอน  ผมก็รีบไปทํา
ธุระท่ีบึงโขงหลง ก็ถามวาจะไปโรงพยาบาลดวยไหมแตเขาไมไปก็เลยนั่งรอ
2. อาสาสมัครตํารวจบาน ใสชุดเหมือนตํารวจและพกปนแบบในท่ี
สาธารณะชนแบบเปดเผย การพกพาอาวุธไมเหมาะสม ชาวบานทวงติงมา
ฝากทานนายกดวยครับ

นายคูณ  อุนคํา การพกพาอาวุธ  ถึงจะมีใบอนุญาตในการพกพา  แตก็ไมใหพกพาในท่ี
ประธานในท่ีประชุม สาธารณะ เก็บไวท่ีบาน

- ในท่ีประชุมมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีขอปดการประชุม

เลิกประชุม...
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เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน)

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคูณ  อุนคํา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
วันท่ี 5 เมษายน 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 จิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ (ตําบลโสกกาม)
4.๒ สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ป
4.3 การจัดงานวันมหาสงกรานตจังหวัดบึงกาฬ ประจําป 2561
4.4 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษ ในป 2561
4.5 การบริจาคโลหิต ในวันท่ี 5 เมษายน 2561
4.6 ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ

ระเบียนวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปงบประมาณ 2561
๕.๒...........................................................................................................

ระเบียนวาระท่ี ๖ อ่ืนๆ
6.1 หัวขอราชการอ่ืน
กิจการสภา
- ไมมี
รองปลัด
- ไมมี
สํานักปลัด
- การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

พ . ศ . 25 61 ใ น ร ะ หว า ง วั น ท่ี 11 -17 เม ษา ยน 2 56 1
ตําบล โสกกาม จุดบริการมี 1 จุดคือหนาสถานีตํารวจภูธรโสกกาม

กองสวัสดิการ...
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กองสวัสดิการสังคม
- การจัดโครงการกตัญูกตเวทิตาผูสูงวัยในวันผูสูงอายุ ปงบประมาณ

2561 ณ  โรงเรียนบานโนนสําราญ-ยางเรียน
กองชาง
- ไมมี
กองการศึกษา
- การจัดงานบัณฑิตนอย  วันท่ี 11 เมษายน 2561
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
.........................................................................................................................


