
รายงานการประชุมประจําเดือน
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

วันท่ี 6 กุมภาพันธ ๒๕61
ผูมาประชุม
1. นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายสุภาษิต อุนคํา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
3. นายกิตติ ยมโคตร ตําแหนงรองประธานสภา อบต.ตําบลโสกกาม
4. นายบุญสนั่น มหาอุป ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓
5. นายสํานวน แกวเชียงหวาง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
6. นายสัญญา บุญเติมนิติกุล ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
7. นายพิสิฐ ขันสีมนต ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
8. นายบุญเฮือง บุญแสน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
9. นายสุทธิสาร ศรีพันลม ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖
10. นายอันชัน แกวดวงดี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
11. นางสาวพิสมัย สิงหมาตร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙
12. นายเชิดชัย ลวกไธสง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
13. นายศราวุฒิ สีทา ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๑
14. นายสุวรรณ บุญมี ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
15. นายประดิษฐ พรมจันทร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๒
16. นายนเรศ ยมโคตร ตําแหนงผูใหญบานหนองปะตาง  หมูท่ี ๔
17. นายทวี ผลจันทร ตําแหนงผูใหญบานบอพนา  หมูท่ี ๕
18. นายออย  โพคะนัน ตําแหนงผูใหญบานโนนสําราญ  หมูท่ี ๗
19. นางกาญจนา ชนะการี ตําแหนงกํานันตําบลโสกกาม  หมูที ๘
20. นานตะวัน อาดโนนลา ตําแหนงผูชวยผูใหญบานถํ้าพระ  หมูท่ี 9
21. นายประครองศรี  เชียงแสน ตําแหนงผูใหญบานโนนงาม  หมูท่ี 11
22. นายประยวน  โลหคํา ตําแหนงผูใหญบานเจริญสุข  หมูท่ี ๑๒

ผูเขารวมประชุม
1. นายสหรัฐ  พลวงศ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
2. นางบุญเตรียม  บัวพงษชน ตําแหนงครูโรงเรียนบานดงสวาง
3. นายวาสนา  อัคติ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานบอพน
4. ร.ต.ท.ศักดา  แสนวา ตําแหนงรองสารวัตรฝายปองกันและปราบปรามสถานีตํารวจโสกกาม
5. นางอรุณี  ถนัดคา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
6. นายสุริยา  สืบสุนทร ตําแหนงผูชวยผูใหญบานหนองปะตาง
7. นายพรชัย  เหลาลม ตําแหนงผูชวยผูใหญบานหนองปะตาง
8. นายบรรดิษ  มะลิรส ตําแหนงนิติกรชํานาญการ
9. นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลนิ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
10.นายศุภวัทน  พระภูมี ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได

ผูไมมาประชุม…
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ผูไมมาประชุม
1. นายอุทิศ อินลี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
2. นายพนม เหงาศรี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
3. นายไพรวัล สิทธิ ตําแหนงเลขานุการนายก อบต.โสกกาม
4. นายคําพันธ  ศรีจันทร ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
5. นายเฉลิมศักดิ์ เอกสะพัง ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
6. นายสนทยา เพ็ชรสมบัติ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
7. นายวิทยา หัตถกิจ ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒
8. นายประชา ปททุม ตําแหนงประธานสภา อบต.โสกกาม
9. นายนุกูล สิงหัน ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗
10. นายพิทักษ มณีสุข ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
11. นางสุชานันท บุญปก ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๘
12. นายเดชา นงคะวาส ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
13. นายไพรัตน  สิงหาสาร ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11
14. สิบเอกนาวิน  ประจักโก ตําแหนงผูใหญบานโสกกาม  หมูท่ี ๑
15. นายสายยันต  หัตถกิจ ตําแหนงผูใหญบานนาตาไก หมูท่ี ๒
16. นายรันตรัง  ปททุม ตําแหนงผูใหญบานยางเรียน หมูท่ี 3
17. นายปญญา  ไชยมัดฉิม ตําแหนงผูใหญบานดงสวาง  หมูท่ี 6
เริ่มประชุม เวลา ๐9.๐๐ นาฬิกา

นายคูณ  อุนคํา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนประธานใน
ท่ีประชุม  ไดกลาวประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายคูณ  อุนคํา เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณ ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน หัวหนาสวนราชการ  จาก
ประธานในท่ีประชุม กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2561 ในวันเสารท่ี 13

มกราคม 2561 กิจกรรมก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี

เรื่องท่ี 2 ขอขอบคุณ ผูนําทองท่ีและทองถ่ิน ชวยประชาสัมพันธในการ
ออกสํารวจและจัดเก็บภาษี  ซึ่งกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี  เพราะพ้ืนท่ีบางสวนในเขตตําบลโสกกาม
ยังไมเปนความจริง และสวนกลางก็เรงรัดในการสํารวจพ้ืนท่ีในการจัดเก็บภาษี

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ
นายคูณ  อุนคํา 3.1 เรื่องขอเชิญเฝารับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริิ
ประธานในท่ีประชุม วัฒนาพรรณวดี ดวยจังหวัดบึงกาฬ ไดรับแจงจากกรมสุขภาพจิต

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งไดรับการประสานจาก
สํานักราชวังวา  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระราชทาน...
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พระราชทานวโรกาสกําหนดเสด็จฯ เปดศูนย TO BE NUMBER ONE (TO
BE NUMBER ONE  CONRNER) และติดตามการดําเนินงานโครงการ TO
BE NUMBER ONE ในวันพุธท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ รางกําหนดการเสด็จฯ ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนพรรณวดี
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561
- เวลา 18.00 น. ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว กองรอยตํารวจตะเวรชายแดน ท่ี

244 อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จากนั้นเสด็จโดยรถยนตพระท่ี
นั่งประทับพัก ณ โรงแรมเดอะวัน อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561
- เวลา 17.00 น. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนพรรณวดี เสด็จ

ฯ โดยรถยนตพระท่ีนั่งจาก โรงแรมเดอะวัน  ไปยังโรงเรียนบึงกาฬ
3.2 เรื่อง การเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตามท่ีจังหวัดบึงกาฬไดเชิญสวนราชการหนวยงาน อําเภอเซกา
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม เพ่ือเตรียมรับ
เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคาดวาจะเสด็จ
ฯ ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
คําชมพู และโรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดนบานไทยเสรี โดยท่ีประชุมมีมติ
มอบหมายภารกิจหนาท่ีใหสวนราชการ หนวยงาน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและกํากับดูแลโครงการกิจกรรมในสวนท่ี
รับผิดชอบของโรงเรียนดังกลาว
3.3 เรื่องกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ในคราวการ
ประชุมหารือสวนราชการท่ีเก่ียวของ ณ กองกิจการในพระองค 904 เม่ือ
วันท่ี 2 พฤศจิกายน  ท่ีประชุมแจงวาเนื่องจากโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ไดเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ี  ในหวงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพฯ แลวจิตอาสาเฉพาะกิจฯจะมีสภาพเปนจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวย
หัวใจ” และเพ่ือใหจิตอาสาฯมีกิจกรรมท่ีตอเนื่องจึงมีมติมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทย ไดขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวย
หัวใจ” โดยใหทุกอําเภอดําเนินการดังนี้

1. ภารกิจในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศา
นุวงศทุกพระองค เม่ือเสด็จพระราชดําเนินไปยังอําเภอตางๆ ใหขาราชการ
ทหาร ตํารวจ แพทย ท่ีสมัครเปนจิตอาสาฯ แตงกายเครื่องแบบจิตอาสาฯ
รวมกับประชาชนจิตอาสาฯ

2. ภารกิจดานการพัฒนาตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดย
หนวยงานราชการเปนแกนนําหลักในการจัดกิจกรรม โดยเนนย้ําใหจิตอาสาฯ
แตงกายดวยเสื้อพระราชทานหรือสีสุภาพสวมหมวก ผาพันคอ และติดบัตร
จิตอาสาฯ กางเกงสีเขม ไมสวมเครื่องแบบปฏิบัติการ  กรณีนักเรียนนักศึกษา
ดวยเครื่องแบบหรือสวมใสกระโปรง/กางเกงของสถานศึกษาได โดย

สวมหมวก…
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สวมหมวก ผาพันคอ และติดบัตรประจําตัวจิตอาสาฯในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมของตําบลโสกกาม  เราจะเก็บขยะตามถนนสายหลักสายรอง โดย
จะทําสัปดาหท่ีสองของเดือนมีนาคม  เราจะเปดพิธีท่ีสถานีตํารวจภูธร
โสกกาม  รายละเอียดจะแจงอีกครั้ง
3.4 เรื่องการฝกอบรมกฎหมายหลักสูตร “การไกลเกลี่ยและประนอมขอ
พิพาท” ดวยสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ  ไดกําหนดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การ
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท” แกคณะกรรมการหมูบาน  ผูนําชุมชน
ผูนําทองถ่ิน และผูมีหนาท่ีไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท อําเภอเซกา  โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมองคความรูดานการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ไดกําหนดฝกอบรมอําเภอเซกา ในวันพุธ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุม
อําเภอเซกา  จํานวน 60 คน  กํานันและผูใหญบาน ตําบลละ 6 คน
3.5 เรื่องขอความรวมมือในการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันการแพร
ระบาดโรคไขหวัดใหญ ดวยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ขอ
ความรวมมือในการเตรียมความพรอมปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัด
ใหญ โดยจากการเฝาระวังสถานการณโรคไขหวัดใหญ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม
– 7 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานผูปวย จํานวน 171,930 ราย  มี
ผูเสียชีวิต  จํานวน 49 ราย และพบวาผูเสียชีวิตสวนใหญเปนผูมีปจจัยเสี่ยง
ไดแกผูสูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ มีโรคประจําตัว
3.6 เรื่องโครงการศูนยดํารงธรรม อําเภอ...ย้ิมเคลื่อนท่ี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2561 กําหนดจัดงานในวันศุกรท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 ณ
โรงเรียนบานหนองจิก  ตําบลหนองทุม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
3.7 เรื่อง  งานสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ  โดยกําหนดจัดงานวันสถาปนา
จังหวัดบึงกาฬ  ครบรอบ 7 ป ระหวางวันท่ี 23 มีนาคม – 1 เมษายน
2561 โดยกําหนดจัดกิจกรรม  รําบวงสรวงเจาแมสองนาง  จํานวน
7,500 คน กิจกรรมเดินแบบผาไทยการกุศล  และกิจกรรมประกวดรอง
เพลงกํานัน ผู ใหญบานข้ึน  โดยอําเภอเซกาจัดหานางรํา  จํานวน
1,000 คน  และมีการเดินแบบ  อปท. ละ 1 คู
3.8 เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับนักเรียนเขาเรียน
ประจําปการศึกษา 2561 โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 จังหวัด
หนองคาย  เปดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี
1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2561 ในระหวางวันท่ี 21 –
25 กุมภาพันธ 2561
3.9 เรื่องประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขา
รับราชการ ดวยหนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคฯ มีความ

ประสงค...
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ประสงคจะรบัสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหลาทัพ และบุคคลพลเรือน
(ชาย) อายุตั้งแต 20 -28 ป เขารับราชการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา

พระองค (พลอาสาสมัคร) เปนจํานวนมาก  โดยประกาศรับสมัครวันท่ี 1
มกราคม – 25 กุมภาพันธ 2561
3.10 เรื่อง นโยบายจากรัฐบาลเรื่องการประกันผูตองหา ไดมีหนังสือสั่ง
การมาชัดเจน  โดยมีขอหามประกัน 3 ขอหาม ดังนี้

- เรื่องยาเสพติด
- เรื่องปาไม
- เรื่องอาวุธปน

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
นายบรรดิษฐ  มะลิรส 1. เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การขุดดิน  ถมดิน
นิติกรชํานาญการ การควบคุมอาคาร เดือนเมษายน 2560 ไดมีกฎหมายเขตผังเมือง  ทําให

กฎหมาย 2 ฉบับบังคับใช คือ
1.1 กฎหมายควบคุมอาคาร  บังคับใชเก่ียวกับการปลูกสราง

อาคาร สิ่งกอสราง บางประเภท  การกอสรางตองไดรับอนุญาตกอน  ถา
ไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม  จะระงับการกอสรางได รายละเอียดถามีความจําเปนตองปลูก
สรางอาคารใหมาติดตอท่ีกองชาง องคการบริหารสวนตําบลโสกกามกอน
เนื่องจากกฎหมายตัวนี้ใหทองถ่ินกํากับดูแล

1.2 การขุดดิน ถมดิน  ตองขออนุญาตองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม  กฎหมายใหทองถ่ินกํากับดูแล  เนื่องจากเปนขอบังคับพิเศษ จะจอ
อนุญาตท่ีองคการบริหารสวนตําบลยังไมสิ้นสุด  ตองขออนุญาตกับ สปก .
กอน การขุดบอดิน  สรุปคือตองขออนุญาตการถมดิน ขุดดินกอนจะทําพละ
การไมได

1.3 กิจการท่ีเปนอันตราตอสุขภาพ  ประกาศใชปลายป 2559
ทางปฏิบัติ บางรายการไมตองขออนุญาต  บางรายการตองขออนุญาต  เชน
ซอมรถ ลานประมูลยาง โรงสีขาว  เผาถาน  รานอาหาร เลี้ยงสัตว เปนตน
2. เรื่องการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี
พ.ศ. 2508 ใหผูเปนเจาของท่ีดินมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี  เจาของท่ีดิน
หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน  หรือครบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน

กรณีท่ี 1 ...
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กรณีท่ี 1 ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีกรณีท่ัวไปคือ ท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน
โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และท่ีตราจองท่ีวา ไดทําประโยชนแลว , ท่ีดินท่ีมี
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3) , ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. 3 ก.) และแบบแจงการครอบครองท่ีดิน ส.ค. 1 แตท่ีดิน
ค.ส. 1 ตองผานการสํารวจของเจาพนักงานกอนจึงจะเสียภาษีได
กรณีท่ี 2 การเก็บภาษีบํารุงทองท่ี เก่ียวท่ีดิน สปก.
กรณีท่ี 3 กรณีท่ีดินในเขตปาสงวน หรือเขตรักษาพันธสัตวปาภูวัว  ท่ีราษฎร
บานถํ้าพระบางสวนอาศัยทํากิน ตามมติ ครม. เม่ือ พ.ศ. 2539-2541 ท่ี
ผอนผันใหเขาอาศัยและทํากินชั่วคราว ผูถือครองท่ีดินประเภทนี้จึงไมตองเสีย
ภาษีท่ี องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
กรณีท่ี 4 การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเก่ียวกับท่ีดินมือเปลา

ประเภทแรก คือ ท่ีดินเอกชนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ได
ประเภทท่ีสอง  คือ ท่ีดินของรัฐ แยกยอยออกเปนสองลักษณะ คือ

ท่ีดินท่ีรัฐหวงกันหามเอกชนยึดถือครบครองไดและท่ีดินท่ีรัฐใหเอกชนยึดถือ
ครอบครองได
กรณีท่ี 5 การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเก่ียวกับท่ีดินอันเปนท่ีตั้งของโรงเรือน

นายประยวน  โลคํา - ท่ีบานเจริญสุข มีปญหาผมอยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ผูใหญบาน หมูท่ี 12 ทําหนังสือไปยัง สปก. เพ่ือจะไดเกิดความชัดเจน เพ่ือความสบายใจของ

ประชาชนและผมก็จะไดสบายในการเซน็รับรองดวย
นายบรรดิษฐ  มะลิรส ผมจะทําหนังสือไปยัง สปก. จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือจะไดเกิดความชัดเจนมากข้ึน
นิติกรชํานาญการ
ร.ต.อ.ศักดา แสนวา - สืบเนื่องจาก ชวงเทศกาลปใหม 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุและตายเยอะ
รองสารวัตรฝายปองกันฯ จึงจะมีการทํา MOU กับทางอําเภอและจังหวัด และจะมีการบูรณาการกัน

อยางเขมขนจากสวนตางๆ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุข้ึน และทางสถานี
ตํารวจภูธรโสกกามไดทําหนังสือประชาสัมพันธไปยังสวนราชการและกํานัน/
ผูใหญบาน ตอจะมีการตั้งดานอยางนอยอาทิตยและ 2 ครั้ง  การตั้งดานแต
ละครั้งตองไดรับการอนุญาตจากจังหวัดบึงกาฬ

นายสหรัฐ พลวงศ - กิจกรรมการเขาคาย O-NET ระดับชาติ ท่ีโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก
ผ.อ. ร.ร.บานโสกกามนาตาไก- การรับสมัครนักเรียนอนุบาล 2 อายุ 4 ป เกิดพ.ศ. 2556-2557 สมัคร

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
- การแจกทุนการศึกษา บริษัท BUT , BRT การทําความดีตามรอยพอหลวง
ทุนละ 5,000 บาท ทางโรงเรียนไดสงรายชื่อไป 3 ราย  ถาไดจะแจงอีกครั้ง
- การเขาคายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาติ  ในระหวางวันท่ี 9 – 10 กุมภาพันธ
2561 โดยมี 4 โรงเรียน คือโรงเรียนบานโสกกามนาตาไก , โรงเรียนบานดง
สวาง , โรงเรียนบานบอพนา และโรงเรียนบานโนนสําราญยางเรียน
กําหนดการ เดินทางไกลวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 ตอนเย็นชุมนุมรอบ

กองไฟ...
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กองไฟ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2561 เลิกคายพักแรม แจงประชาสัมพันธ
ผูปกครองเขาชมการแสดงของเด็ก
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสท่ีสองยังไมเขาเลย ทางโรงเรียนก็ได
สํารองเงินไปกอน ชวยตรวจสอบใหดวย

นายคูณ  อุนคํา - เรื่องเงินอุดหนุนอาหารกลางวันผมเห็นเงินเขาแลว เดี่ยวจะสอบถามกับ
ประธานในท่ีประชุม กองการศึกษาฯ วามีความขัดของตรงไหน
นางบุญเตรียม  บัวพงษชน - โรงเรียนบานดงสวาง ไดเขารวมโครงการ จังหวัดบึงกาฬมี 12 โรงเรียน
ครู ร.ร.บานดงสวาง ในวันท่ี 26 มกราคม 2561 สพฐ. จังหวัดบึงกาฬไดลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม

โรงเรียนบานดงสวาง เนื่องจากขาดผูบริหาร การอานออกเขียนได
อินเตอรเน็ตชา ขาดสนามเด็ก  ทานก็ไดแนะนําในเรื่องตางๆก็จะนํามาแกไข
ขอบกพรอง

นางกาญจนา  ชนะการี - กิจกรรมจิตอาสา รวมทําความดีดวยหัวใจ  ก็จะเขารวมทุกหมูบาน รวมกัน
กํานันตําบลโสกกาม ท่ีหนาสถานีตํารวจภูธรโสกกาม

-ทวงคืนผืนปา มี 8 อําเภอแมกํานันไดเปนคณะกรรมการดวย ชวยกันดูแล
เก่ียวกับเรื่องไฟปาเพราะเปนชวงหนาแลงก็ดูแลชวยกัน
-เรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ รวมทําบุญกิจกรรมทําบุญตักบาตร วันท่ี 15
กุมภาพันธ 2561

นายนเรศ ยมโคตร - รองทุกข ถนนสายบานหนองปะตางไปบานโนนสวนปอ ซึ่งเปนถนนเอกชน
ผูใหญบาน หมูท่ี 4 ท่ีมีเจาของครอบครอง  เขาจะปดถนน  ซึ่งถาปดถนนชาวบานจะเดือดรอน

อยางมาก  มีแนวทางแกไขคือ  ทําเรื่องของบประมาณตัดถนนเสนใหม  สราง
สะพานใหม

นายบุญสนั่น  มหาอุป - เนื่องจากผูรับจางทําถนนสายบานยางเรียนบานทาดอกคํา สายโชคอํานวย
ส.อบต. หมูท่ี 3 ไดปลดปายบอกทางออก แลวไมทําเหมือนเดิมอยากใหเอาปายข้ึนเหมือนเดิม

- ชางปาไดออกมาทําลายผลผลิตทางการเกษตรและมาเกือบทุกวัน ทําไม
อนุรักษไมเห็นมาดูเหมือนอยางเคย
- กิจกรรมจิตอาสา อยากใหมาเก็บตามถนนรอยตอหมูบานดวย

นายคูณ  อุนคํา - ปายตางๆ เดี่ยวจะบอกใหเจาหนาท่ีเอาข้ึนใหเรียบรอย , ชางปา ก็ใหผูนํา
ประธานในท่ีประชุม ทําหนังสือรองทุกข สวนอนุรักษผมจะประสานงานให

ในท่ีประชุมมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหม  ถาไมมีขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน)

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคูณ  อุนคํา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม



ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  หัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. กํานันและผูใหญบาน

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 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 ขอเชิญเฝารับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
4.๒ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.๓ กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ”
4.4 การฝกอบรมกฎหมายหลักสูตร “การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท”
4.5 ขอความรวมมือในการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันการแพรระบาดโรคไขหวัดใหญ
4.6 โครงการศูนยดํารงธรรมอําเภอยิ้ม...เคลื่อนท่ี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
4.7 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ อําเภอเซกา มีโควตา

จํานวน 1,000 คน มีนางรํา มีการแขงขันรองเพลง กํานัน ผูใหญบานและเดินแบบของ อปท.ละ 1 คู
4.8 โรงเรียนประชานุเคราะห 27 จังหวัดหนองคาย เปดรับสมัครนักเรียน

ในระหวางวันท่ี 21 – 25 กุมภาพันธ 2561
4.9 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขารับราชการ
4.10 นโยบายจากรัฐบาล เรื่องการประกันผูตองหาไดมีหนังสือการมาชัดเจน โดยมีขอ

หามประกัน3ขอหาม ดังนี้
- เรื่องยาเสพติด
- เรื่องปาไม
- เรื่องอาวุธปน

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



ระเบียนวาระท่ี ๖ อ่ืนๆ
6.1 หัวขอราชการอ่ืน
กิจการสภา
- ไมมี

-2-
รองปลัด
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

สํานักปลัด
- ไมมี
กองสวัสดิการสังคม
- ไมมี
กองชาง
- ไมมี
กองการศึกษา
- ไมมี
กองคลัง
- แนวทางปฏิบัติ ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี
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
.........................................................................................................................




