
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2562

ครั้งท่ี 2/2562
ในวันท่ี 10 เมษายน 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 นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นุริน  วิชาโชค
2 นายพรมรินทร  ไปนาน หัวหนาสํานักปลัด พรมรินทร  ไปนาน
3 นางวิภารัตน  บุญชาญ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม วิภารัตน  บุญชาญ
4 นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน เจาหนักงานธุรการชํานาญงาน ชัญญานชุ  เหมะธุลิน

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 2562

ประธานสภา สําหรับวันนี้  เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งท่ี 2/2562 ประจําป
2562 ซึ่งสภามีมติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจําป 2562 เม่ือคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 15 วัน  ตั้งแตวันท่ี 1-15 เมษายน 2562

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 1/2562 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 1

เมษายน 2562
ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
นางสาวนุริน วิชาโชค 3.3 การติดตามประเมินผลครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม
นักวิเคราะหนโยบาย 2562-31 มีนาคม 2562) สรุปการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
และแผนชํานาญการ พ.ศ. 2562 (เบิกจายตามแผนงาน)

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  เบิกจาย 3,213,659.37 บาท
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  เบิกจาย 926,246.15 บาท
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน  เบิกจาย 600 บาท
4.แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เบิกจาย 2,378,613.09

บาท
5. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เบิกจาย

1,939,320 บาท
6.แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห เบิกจาย

520,789 บาท
7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ เบิกจาย

260,000 บาท
8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา เบิกจาย 1,194,114.33 บาท
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เบิกจาย

1,301,600 บาท
/10.แผนงานงบกลาง...
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10.แผนงานงบกลาง งบกลาง เบิกจาย 4,365,062 บาท
รวมงบประมาณท่ีเบิกจายท้ังสิ้น 16,100,003.94 บาท คิดเปนรอยละ

34.80 ของงบประมาณท้ังหมด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประธานสภา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีจะไปท่ีวาระอ่ืน
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
นางวิภารัตน  บุญชาญ การจัดกิจกรรมโครงการกตัญูกตเวทิตาผูสูงวัยในวันผูสูงอายุ ประจําป

2562 ในวันท่ี 13 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบานดงสวาง ตําบล
โสกกาม อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีกิจกรรมดังนี้
เวลา 08.00 น.-08.30 น. -ลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ
เวลา 08.30 น.-09.00 น. -พิธีเปดโครงการ(กลาวรายงานโดย นาย

ประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกาม กลาวเปดโครงการโดย นายคูณ
อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม)

เวลา 09.00 น. – 09.30 น. - การแสดงบนเวที
เวลา 09.30 น.-10.00 น. - การประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี เดินแบบโดย

การแตงชุดแฟนซี

เวลา 10.00 น.-11.00 น. - มอบเกียรติบัตรผูสูงอายุท่ีสรางคุณงามความดีท่ี
ใหกับชุมชน

เวลา 11.00 น.-11.45 น. - พิธีกรรมทางศาสนา รดน้ําขอพรผูสูงอายุ
เวลา 11.45 น.-12.00 น. - รวมรับประทานอาหารเท่ียง

ประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมกิจกรรมการจัดงานจัดพิธีทําน้ําอภิเษก
ของจังหวัดบึงกาฬในงานพิธีบรมราชาภิเษก

ปดประชุม  เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายพิสิฐ  ขันสีมนต)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)



(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)


