รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายสุทัศน์ พระงาม
2
นางล้น พิกุลทอง
3
นางสาวมยุรี สุวรรณราช
4
นางสุวรรณี ตุ้มทอง
5
นางอภิญญา อุตราศรี
6
นายสนอง สุขอุ้ม
7
นายอาทิตย์ ปัดภัย
8
นายปรีชา สุขอุ้ม
9
นายวันดี มณฑล
10 นายอภิสิทธิ์ พลศรี
11 นายทศ แม่นผล
12 นายฤทธิ์ อกอุ่น
13 นายนยินทร์ เหล่าดี
14 นายเสาเพ็ญ บุญสอน
15 นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
16 นายสรอน วงษ์มี
17 นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
18 นายไพฑูรย์ สมนาค
19 นายช่วย บุญเนื่อง
20 นายทรงเกียรติ คาฝอย
21 นายชื่น ยิ่งหาญ
22 นายอาทิตย์ ชื่นบาน
23 นายนิราช จานงรักษ์
24 นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
25 นายประสิทธิ์ สุขอุ้ม

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.ดม
รองประธานสภา อบต.ดม
เลขานุการสภา อบต.ดม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่

๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗
8
8
๙
๑๐
๑๐
๑๑
11
๑๒
๑๒

ลายมือชื่อ
สุทัศน์ พระงาม
ล้น พิกุลทอง
มยุรี สุวรรณราช
สุวรรณี ตุ้มทอง
อภิญญา อุตราศรี
สนอง สุขอุ้ม
อาทิตย์ ปัดภัย
ปรีชา สุขอุ้ม
วันดี มณฑล
อภิสิทธิ์ พลศรี
ทศ แม่นผล
ฤทธิ์ อกอุ่น
นยินทร์ เหล่าดี
เสาเพ็ญ บุญสอน
ชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
สรอน วงษ์มี
สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
ไพฑูรย์ สมนาค
ช่วย บุญเนื่อง
ทรงเกียรติ คาฝอย
ชื่น ยิ่งหาญ
อาทิตย์ ชื่นบาน
นิราช จานงรักษ์
เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายลาเลิศ พัวพัฒนโชติ
๒
นายชาคร นันทา
๓
นางจารุณี พานิกุล
4
นายเสถียน เลื่อนทอง
5
นางกฤษณา หงษ์แก้ว
6
นายสามารถ สุดาจันทร์
7
นายสมบัติ สามใจ
8
นายเติม ตุ้มทอง
9
นางสุพิชญา น้องดี
10 นางสาวณัฐสุดา สุพิมภพ
11 นายรุณ อนงชัย
12 นายเกียน ม่านทอง
13 นายชม ยะมะหิง
14 นายสาราญ สืบเสาร์
15 นายยอด จานงรักษ์
16 นายหวิว ยัวะดา
17 นายนิวัฒน์ สร้อยจิตร
18 นายวินัย มโนบาล
19 นายประดิษฐ์ มียิ่ง
20 นางอุบล ผลมาก
21 นายเด็น ชื่นใจ
22 นายไพศาล พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
23 นายก้อน วงษ์มี
24 นายกิตติชัย อินทจักร์
25 นายสมพร สืบเสาร์
26 นายวิชัย บุญทูล
27 นายธนัท แป้งหอม
28 นายสันติภาพ ราชรักษ์
29 นายสุทิศ สุขอุ้ม
30 นายนวพล ศิริงาม
31 นายบัวลอย ดวงดี
32 นายสารึก แสนพันธ์

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
เลขานุการนายก อบต.ดม
ทีป่ รึกษานายก อบต.ดม
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. 12
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. 4
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. 1
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ม. 9
131 หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8
193/1 หมู่ที่ 10
22 หมู่ที่ 12
174 หมู่ที่ 10
98/1 หมู่ที่ 2
237/1 หมู่ที่ 3
65/1 หมู่ที่ 2
78 หมู่ที่ 1
184/1 หมู่ที่ 3
130 หมู่ที่ 3
126/1 หมู่ที่ 3
124/1 หมู่ที่ 5
120/1 หมู่ที่ 11
75 หมู่ที่ 7

ลายมือชื่อ
ลาเลิศ พัวพัฒนโชติ
ชาคร นันทา
นางจารุณี พานิกุล
นายเสถียน เลื่อนทอง
กฤษณา หงษ์แก้ว
สามารถ สุดาจันทร์
สมบัติ สามใจ
นายเติม ตุ้มทอง
สุพิชญา น้องดี
ณัฐสุดา สุพิมภพ
รุณ อนงชัย
เกียน ม่านทอง
ชม ยะมะหิง
สาราญ สืบเสาร์
ยอด จานงรักษ์
หวิว ยัวะดา
นิวัฒน์ สร้อยจิตร
วินัย มโนบาล
ประดิษฐ์ มียิ่ง
อุบล ผลมาก
เด็น ชื่นใจ
ไพศาล พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
ก้อน วงษ์มี
กิตติชัย อินทจักร์
สมพร สืบเสาร์
วิชัย บุญทูล
ธนัท แป้งหอม
สันติภาพ ราชรักษ์
สุทิศ สุขอุ้ม
นวพล ศิริงาม
บัวลอย ดวงดี
สารึก แสนพันธ์
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

นายเสรือย
นายสุนันท์
นางเยาวเรศ
นางเพียร
นางวนิดา
นางนิตยา
นายคมสันต์
นายจานง
นายสุเมธ
นายช่วย
นายเสาร์วัน
นายต๊ะ
นายมงคล
นายเดชา
นายจร

ยิ่งชื่น
ยีรัมย์
บุญนอง
ศรีบุญ
ภูผา
เสกงาม
วรรณุปถัมภ์
แรงรอบ
อนุมาลย์
แอกทอง
สายบุตร
หงษ์แก้ว
สังข์โกมล
ผลผกา
ปัญญาดี

15 หมู่ที่ 6
122/2 หมู่ที่ 8
154/1 หมู่ที่ 2
84 หมู่ที่ 7
27 หมู่ที่ 6
91 หมู่ที่ 4
5 หมู่ที่ 9
87/1 หมู่ที่ 9
106 หมู่ที่ 4
15/1 หมู่ที่ 5
157 หมูที่ 7
70 หมู่ที่ 4
67 หมู่ที่ 4
219 หมู่ที่ 1
61 หมู่ที่ 12

เสรือย ยิ่งชื่น
สุนันท์ ยีรัมย์
เยาวเรศ บุญนอง
เพียร ศรีบุญ
วนิดา ภูผา
นิตยา เสกงาม
คมสันต์ วรรณุปภัมภ์
จานง แรงรอบ
สุเมธ อนุมาลย์
ช่วย แอกทอง
เสาร์วัน สายบุตร
ต๊ะ หงษ์แก้ว
มงคล สังข์โกมล
เดชา ผลผกา
จร ปัญญาดี

-4บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดม
.................................................
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม มาครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาฯจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดม เข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
บัดนี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ใคร่ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาองคการบริหารส่วนตาบลดม ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1.1 แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมครังนี เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี 2558 ครั งที่ 2
อาศั ย ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2
ว่าด้วยการประชุม ข้อ 21 และ ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนตาบลดม จึงประกาศประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 ตังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2558 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทังนี จึงขอแจ้งเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบดังนี
เรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องที่ 1 ประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสิน
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลดม ทุกท่าน
กระผม นายเปรมศักดิ์ แถบทอง ผู้ ช่วยผู้จัดการฝ่ ายสิ นเชื่ อ และได้รั บ มอบหมายจาก
ธนาคารออมสิน สาขาสังขะ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี
เรื่องกองทุนหมู่บ้าน เรื่องเงิน OD เพื่อนามาชาระเงินกู้หมู่บ้านละ 1 ล้าน จะมีสมาชิก
บางท่านเก็บเงินมาส่งเงินล้าน ทางธนาคารมีเงินของ OD มาชาระเงินล้าน โดยดอกเบีย
ร้อยละ 4.85 ต่อปี เพื่อนามาชาระเงินล้านก่อน เพื่อดาเนินโครงการต่อไป ผ่อนชาระ
เดือนละ 1900 บาท/เดือน สนใจเข้ามาติดต่อกับธนาคารออมสิน สาขาสังขะ ได้เลยนะ
ครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกหมู่บ้านด้วย มีใครสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เรื่องบัตรเอทีเอ็ม ของธนาคารออมสิน เป็นบัตรสมาร์ทแคร์ สามารถคุ้มครองชีวิตได้ด้วย
อุบัติ เหตุ เสี ยชี วิต ทุ พพลภาพ ค่าสิ นไหมทดแทนหรือทุน ประกันหนึ่ง แสนบาท มี เงิ น
ชดเชย กรณีมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สามารถเบิกได้สูงสุด 5,000 บาท
ต่อวัน ค่าทาบัตรครังแรก 699 บาท และค่าธรรมเนียมรายปีๆละ 599 บาท ถ้าใครสนใจ
สามารถเข้าไปสอบถาม ทางกับธนาคารออมสินได้เลย ธนาคารออมสินก็ขอประชาสัมพันธ์
เพียงเท่านี มีใครสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
แล้วคณะกรรมการกองทุนกู้ได้รึเปล่า หรือเฉพาะประธานฯ เท่านันที่กู้ได้ครับ

ผช.ผจก.ฝ่ายสินเชื่อ

นายก อบต.ดม
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นายก อบต.ดม
ประธานสภาฯ

นายวิชาล บางยับยิ่ว

เฉพาะประธานฯ ครับ สามารถกู้ได้หมู่ บ้านละ 2 ล้านบาท และสามารถซือเช็คได้ ถ้า
สมาชิกต้องการยืมเงินในกองทุน ก็ให้เก็บเงินกับสมาชิก แต่ต้องโอนเข้าเงิน OD ของ
กองทุนฯ มาฝากคืน ธนาคารและต้องไม่เกิน 15 วัน ซึ่งธนาคารจะคิดดอกเบีย ไม่เกิน
5,000 บาท ครับ ทางธนาคารก็มีเรื่องขอประชาสัมพันธ์เพียงเท่านีครับ ขอบคุณครับ
ขอประชาสัมพันธ์ตู้กดเงินสด(เอทีเอ็ม) ของธนาคารออมสิน ตรงสี่แยกบ้านดม ติดตังเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ขอขอบคุ ณ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ธ นาคารออมสิ น สาขาสั ง ขะ ที่ ม าให้ บ ริ ก ารและแจ้ ง ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ในวั นนี ขอบคุณครับ และเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 2 ขอเชิญเจ้าหน้าที่
เกษตรอาเภอสังขะ ชีแจงรายละเอียด ครับ
เรื่องที่ 2 โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัย
แล้ง
เรีย นท่า นนายก อบต. คณะผู้ บ ริหาร และกานั น ผู้ใหญ่ บ้ า น และเจ้ า หน้ า ที่ ตาบลดม
ทุกท่าน กระผม นายวิชาล บางยับยิ่ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ รักษา
ราชการแทนเกษตรอาเภอสังขะ ร่วมด้ว ย นายธงชัย หงศรีเมื อง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอรหทัย เกษรบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นางสาวปิ ย ะนุ ช มงคลศรีวิ ท ยา นั กวิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรปฏิบั ติ การ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายให้มาชีแจงรายละเอียดโครงการ ดังนี
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
หลักการและเหตุผล ปี ๒๕๕๗ อ่างเก็บนาขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาตรนาน้อย
กว่าปีที่ผ่านมาและคาดหมายได้ว่าระยะต่อไปอาจเกิด ภาวะขาดแคลนนาและปัญหาภัย
แล้งขึนได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน เพื่ อ รองรั บ ปั ญ หาภั ย แล้ ง ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ ห้พิ จ ารณาเตรีย มการในส่ ว นที่ เกี่ย วข้อ งให้
ครบถ้วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์นาและภาวะความแห้งแล้ง
อย่างต่อเนื่อง พบว่า มีพืนที่ทาการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จานวน
๓,๐๕๒ ตาบล ใน ๕๘ จั งหวัด ซึ่งภัย แล้งที่ เกิดขึ นนี นอกจากจะส่ง ผลให้เกษตรกรไม่
สามารถปลู ก พื ช ได้ เกิ ด การว่ า งงาน และขาดรายได้ แ ล้ ว ในระยะยาวยั ง จะท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และเกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเกษตร หาก
ไม่มีการเตรียมการที่ดีพออีกด้วย ดังนัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจาก
การขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั งสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาการเกษตร ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการเกษตรและ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ตของชุม ชนซึ่ งจะเป็น การช่ว ยบรรเทาปั ญหาภัย แล้ งได้ในระยะยาว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้กาหนดกิจกรรมการเกษตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นผู้บริหารจัดการโครงการให้เกิดผลสาเร็จอันจะนาไปสู่
การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
2.1 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
2.2 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว
เป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนในพืนที่เกษตรที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จานวน ๓,๐๕๒
ตาบล ในพืนที่ ๕๘ จังหวัด จากบัญชีรายชื่อพื นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื นที่เกษตร
ปี 2558 ตามแผนเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั งนี การกาหนดพืนที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื นที่
เกษตร ปี 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ม อบหมายให้ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น
ดาเนินการกาหนดพืนที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้ง
แนวทางการดาเนินงาน
๔.๑ ให้ศูน ย์ บริการและถ่า ยทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจ าต าบล ซึ่ ง เป็ น
องค์กรบริหารงานด้านการเกษตรระดับตาบลที่จัดตังขึนตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทาหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนของชุมชนในพื นที่เป้าหมาย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด้า นเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยผ่านความเห็นชอบจากชุมชน
๔.๒ ก าหนดกลไกในการขั บ เคลื่ อ นและบริ ห ารโครงการให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยการแต่งตังคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ที่มีองค์ประกอบครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืนที่ ทาหน้าที่กลั่นกรอง อนุมัติโครงการ แนะนา ตรวจสอบ
ติดตาม กากับการดาเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์ให้การสนับสนุนโครงการของชุมชน
1) การเกษตรและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนที่เป็นกิจกรรมการเกษตร
หลักของชุมชน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งในระยะยาว ภายใต้การสนับสนุนและให้
คาปรึกษาแนะน าของเจ้า หน้ าที่ หรือผู้ที่ มี ความรู้ความช านาญ ในเรื่องนั น ๆ โดยเป็ น
โครงการที่มีลักษณะกิจกรรม ดังนี
๑. การจัดการแหล่งนาเพื่อการเกษตรของชุมชน
๒. การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการสร้างรายได้ใน
ฤดูแล้งของชุมชน
๓. การปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๔. การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร
2) เป็นการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลัก
๓) ต้องมีสัดส่วนค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน
ทังนี การจ้า งแรงงานเกษตรควรพิ จารณาจากแรงงานที่ มี ความสามารถสอดคล้ องกับ
กิจกรรมโครงการ และให้พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก
๔) เป็นความต้องการของชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและได้รับความเห็นชอบ
จากชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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๕) ต้องดาเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ที่หน่วยราชการ ให้การสนับสนุน
หรือในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติต้องได้รับการรับรองจากเวทีชุมชน
๖) เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
๗) สถานที่ดาเนินการต้องเป็นสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่ดูแล หรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ โดย
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับการเสื่อมของอาคารสถานที่นัน ๆ
๘) กรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ระบุว่าต้องมี เอกสารรับรองจากทาง
ราชการ ต้องดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
๙) โครงการที่ ข อรับ การสนั บ สนุ น จะต้ องไม่ ซ าซ้ อ นกั บ โครงการที่ ไ ด้ รับ งบประมาณ
ดาเนินการในปี ๒๕๕๗/๕๘ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน อปท.
๑๐) มีความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ
การขอรับการสนับสนุน
๑) ศบกต.เป็นแกนหลักในการจัดเวทีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ อปท. ผู้นาหมู่บ้าน
อกม.และผู้ ใ ห้คาปรึก ษาทางวิ ช าการ เพื่ อ พิ จ ารณา วิ เ คราะห์ กลั่ น กรอง แผนความ
ต้องการขององค์กรเกษตรกรภายในตาบล และจัดทาโครงการเสนอคณะกรรมการบริหาร
โครงการระดับอาเภอพิจารณา
๒) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอาเภอพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
โครงการและงบประมาณของต าบลต่ า งๆ เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริห าร
โครงการระดับจังหวัด
๓) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด พิ จารณาอนุมัติโครงการ พร้อมจัดทา
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
๔) กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของ
จังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวง และ
เสนอขออนุมัติงบประมาณจากสานักงบประมาณเพื่อจัดสรรให้จังหวัดต่อไป
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1) ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – มิถุนายน 2558
๒) ระยะเวลาโครงการ มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘
งบประมาณ งบประมาณรวม ๓,๑๗๓,๙๐๒,๐๐๐ บาท จานวน ๓,๐๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓,๐๕๒ ตาบล x ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานร่วมดาเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมวิ ช าการเกษตร ส านั ก งานการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม ส านั กงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร
กระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนา
ชุมชน มีใครสอบถามเพิ่มเติมรึเปล่าครับ
สามารถตังโครงการดังกล่าวหมู่บ้านละ 2 โครงการ ได้หรือไม่
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ตามโครงการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด สามารถเสนอได้ มากกว่า 1 โครงการ แต่ต้อง
ดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กาหนดหรือไม่ และต้องไม่ซากับโครงการที่หน่วยงานใน
พืนที่ หรือ อบต. กาหนดไว้อยู่ก่ อนแล้ว หรือเป็นโครงการเก่าที่จะช่วยอยู่แล้วในแผน
มุ่งเน้นให้ชุมชนเสนอโครงการเอง ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่อง และยั่งยืน เน้ นหนักให้ช่วย
เกษตรกรที่ขาดรายได้ ขันต่า วันละ 300 บาท เพราะเป็นโครงการตาบล ในพืนที่ต้อง
ใช้ได้ทังหมด ร้อยละ 60 ของพืนที่ได้ประโยชน์ได้ มีใครสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
เรี ย นท่ า นนายก อบต. คณะผู้ บ ริ ห ารต าบลดมทุ ก ท่ า น กระผมนายวิ นั ย มะโนบาล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ขอเรียนว่าสอบถาม กรณี หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 ซึ่งตังอยู่โซนทิศตะวันตก
ห่างจากตาบลดมระยะไกลประมาณ 5 กิโลเมตร หากเราจะทาเฉพาะโซนตะวันตกรวมทัง
3 หมู่ แต่เป็นภาพรวมเป็นตาบลดม ได้หรือไม่
นายธงชัย หงศรีเมือง
ต้องดูลักษณะของโครงการดังกล่าวก่อนด้วย เข้าหลักเกณฑ์และเป็นไปได้หรือไม่
ส.อบต.หมู่ 5
เรียนท่านนายก อบต.คณะผู้บริหารตาบลดม กรณีการต่อท่อใต้ดิน เพื่อดึงนามาใช้ใน
การเกษตรแบบยั่งยืน ได้หรือไม่
นายวิชาล บางยับยิ่ว
อยากให้เสนอโครงการมาพิจารณาดูก่อน ว่าได้ประโยชน์เกินร้อยละที่กระทรวงกาหนด
หรือไม่ และเกิดแรงงานในชุมชนด้วย
นายธงชัย หงศรีเมือง
ขอเสริมครับ โครงการนีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพืนที่ มีเม็ดเงินหมุนเวียน แต่ต้องสร้าง
ความยั่งยืนของเกษตรกรในพืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพืนที่
ส.อบต.หมู่ 11
เรียนท่านนายก อบต.คณะผู้บริหารตาบลดมทุกท่าน กระผม ขอสอบถาม ถ้าสมมุติ เสนอ
โครงการขุดลอกคลอง และนามาเป็นค่าแรงงานคนงานจานวน 1 ล้านบาททังหมด ได้
หรือไม่
นางสาวอรหทัย เกสรบัว ก่อนอื่นต้องดูรายละเอียดโครงการที่จะนาเสนอมาด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์กาหนดว่าต้องใช้
แรงงานเกินร้อยละ 50 และเป็นโครงการที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง และในความเป็นจริงนัน
ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก จะทาได้หรือไม่ และต้องมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง และ
สามารถทาโครงการบูรณาการร่วมกันกับตาบลอื่นก็ได้นะค่ะ
ประธานสภาฯ
ถ้าเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เข้าข่ายโครงการสร้างรายได้แบบยั่งยืน หรือไม่
นายวิชาล บางยับยิ่ว
ได้ครับ ถ้ามี การจ้า งแรงงาน และเกิดรายได้ อย่างยั่ง ยืน และตรงตามหลักเกณฑ์ ของ
โครงการฯ มีใครสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอแจ้งให้ส่งโครงการเสนอเข้ามา
ภายในเดือนมิถุนายน นี ครับ กระผมขอแจ้งรายละเอียดโครงการเพียงเท่านี ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
ทาง อบต.ดม ขอขอบคุณ คณะเจ้ า หน้ า ที่ เกษตรอาเภอสั ง ขะ เป็ น อย่ า งสู ง ที่ ม าชี แจง
รายละเอียดโครงการดังกล่าวในครังนี ครับ และท่านกานันตาบลดม มีเรื่องจะแจ้งในที่
ประชุมทราบ เชิญครับ
กานันตาบลดม
เรี ย นประธานสภา นายก อบต.และคณะผู้ บ ริ ห ารต าบลดมทุ ก ท่ า น ขอบคุ ณ ท่ า น
ประธานสภาที่ให้โอกาสชีแจง จึงขอแจ้ง ดังนี
1. โครงการของเกษตรตาบลละหนึ่งล้านบาท ขอให้แต่ละชุมชนดาเนินการประชาคม ให้
เรียบร้อย เพื่อนาโครงการไปพิจารณา ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อความเป็นไปได้
และขอให้เป็นโครงการเดียว ตามที่เกษตรอาเภอสังขะชีแจงรายละเอียดแล้วนัน
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ที่ประชุม

2. ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ “เที่ยวละไมชายแดนสังขะ ครังที่ 3” เพื่อให้ผู้บริการ
เรียนรู้สิ่งดีงามทังในส่วนของภูมิปัญญา โบราณสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่ม
อาชีพในพืนที่อาเภอสังขะ และรายได้ของราษฏรในพืนที่ อีกทัง ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพืนที่อาเภอสังขะ ซึ่งจะดาเนินการในพืนที่ 4 ตาบล คือ ตาบลสังขะ ขอน
แตก ตาคง และพระแก้ว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ค่าใช้จ่าย 500 บาท พร้อม
รับเสือ 1 ตัว ท่านใดสนใจสมัครได้ที่ สานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอสังขะ
3. เรื่องการทาบัญชีกองทุนการพัฒนาหมู่บ้าน ขอให้นาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ อย่างละ 1 ฉบับ ส่งให้อาเภอฯ ด่วนด้วย
4. เรื่องการจั ด งานฉลองสถูป เจดี ย์ วั ด เทพคีรีอุด ม ขอเชิ ญ คณะปกครองท้ องที่ ร่ว ม
ประชุมปรึกษาหารือ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.oo น ณ ศาลาการ
เปรียญ วัดเทพคีรีอุดม และได้ทาหนังสือเรียนเชิญ นายอาเภอสังขะ เป็นประธานใน
พิธีแล้ว จึงขอเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน กระผมขอนาเรียนเรื่องแจ้งให้ที่ประชุ ม
ทราบเพียงเท่านี ขอบคุณครับ
ครับ ท่านนายกฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารตาบลดมทุกท่าน เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการแสดงรอบกองไฟ ของเครือข่า ยการจัด
การศึกษาดม เทพรักษา ประกอบด้ วย โรงเรียนบ้ านสนบ โรงเรียนบ้านศรีม งคล
โรงเรียนดมวิทยาคาร โรงเรียนบ้านลันแต้ โรงเรียนบ้านชาเบง โรงเรียนบ้านตาพราม
โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรีย นบ้ านกะเลงเวกทับ ทิม สยาม โรงเรีย นต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านตาแตรว โดยมีคณะลูกเสือจานวน 600 คน จะมีกิจกรรมอยู่ค่ายพัก
แรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชาเบง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
18.00 น เป็นต้นไป
2. งานสืบสานตานานปราสาทหมื่นชัย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณ
ปราสาทหมื่นชัยตาบลกระเทียม อาเภอสังขะ โดยมีกิจกรรม เริ่มตังแต่เวลา 09.oo
น เป็นต้นไป พิธีเซ่นบวงสรวงปราสาทหมื่นชัย การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม การ
เดินแบบผ้าไหมพืนเมือง การออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารพืนเมืองการ
เยี่ยมชมปราสาทมีชัย จึงขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ กระผมมีเรื่อง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านีครับ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสาเนารายงานการประชุมครังก่อน ในคราวประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2558 ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ว่ามี
ข้อใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมหรือไม่
- ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานสภาฯ
นายก อบต.ดม

ที่ประชุม

-10ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานสภาฯ

3.1 เรื่องการเตรียมจัดงานประเพณีสืบสานตานานปราสาทภูมิโปน (ค้างพิจารณา)
อยากให้คณะผู้บริหารทุกท่าน พิจารณา ลงมติรูปแบบการจัดงานให้แล้วเสร็จในวันนี ถ้า
เป็นไปได้ เชิญท่านนายก อบต.ดม ชีแจง ครับ
งานประเพณีสืบสานตานานปราสาทภูมิโปน ควรจะอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไว้ เพราะ
เป็นกิจกรรมซึ่งสร้างชื่อเสียงแก่ตาบลดมอย่างต่อเนื่องทุกๆปี และได้มีการเสนอกิจกรรม
ให้พิจารณาหลายรูปแบบ ส่วนงานสถูปเจดีย์ของวัดเทพคีรีอุดม ได้กาหนดเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว คื อ วั น ที่ 10-14 เมษายน มี ง านมหรรสพทุ ก คืน โดยวั น ที่ 10 เมษายน
มีการแห่ขบวน เริ่มขบวนจากเทศบาลตาบลสังขะ ไปทางอาเภอบัวเชด แล้วอ้อมมาทาง
ตาบลเทพรักษา ส่วนงานคืนแรกกาหนดมาแล้วเป็นหมอลาซิ่ง วันที่ 2 และ 3 จะมีมวย
ส่วนงานประเพณีสืบสานตานานปราสาทภูมิโปนยังไม่ชัดเจน จึงแจ้งให้ท่านประธานสภาฯ
ทราบและหาข้อสรุปต่อไป
ขอบคุณท่านนายกฯ อยากให้คณะผู้บริหารทุกท่าน เสนอและสรุปหาข้อมติ รูปแบบการ
จัดงานให้ได้ภายในวันนี เนื่องจากใกล้วันงานแล้ว ครับ
อยากให้มีการจัดงานประเพณีสืบสานฯ อย่างเช่นเคยเหมือนทุกปี ถ้ายังไม่พร้อมจัดงานใน
รูปแบบแสง สี เสียง ก็ให้เป็นในรูปแบบอื่นก็ได้ เพราะไม่อยากให้ละทิงประเพณีไป ขอให้
คณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
มีใครจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญรองนายกฯ จารุณีฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภา นายก อบต.และคณะผู้บริหารตาบลดมทุกท่าน สาหรับเรื่องงาน
ปราสาทภูมิโปน ได้รับการประสานจากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร (หม่อมนาผึง) แล้ว ว่า
ยังคงมาร่วมแสดงงานประเพณีฯ เหมือนเดิมคะ
-รับทราบ3.2 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายการ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (ข้อบัญญัติหน้า 67)
งบประมาณก่อนโอน
103,618
บาท
โอนลดครังนีจานวน
100,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
3,618
บาท
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าปราสาทภูมิโปน

นายก อบต.ดม

ประธานสภาฯ
ส.อบต.ม.5
ประธานสภา
รองนายกฯ จารุณีฯ
ที่ประชุม
โครงการที่ 1

เพื่อโอนมาเพิ่ม
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มติที่ประชุม
โครงการที่ 2

เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม
โครงการที่ 3

งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
100,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
100,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง มีปริมาตรพืนที่ป้ายซุ้มประตูทางเข้ากว่า 79.92 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด) ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 88 ข้อ 19
-เห็นชอบแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนานางนวล แสงคาบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ต.ดม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
งบประมาณก่อนโอน
100,000
บาท
โอนลดครังนีจานวน
100,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
0
บาท
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการลงหินคลุก สายที่ 1 บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
100,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
100,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 456.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 139.50 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้
เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.กาหนด) ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 59 ข้อ 16
-เห็นด้วยแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่าง ๆ
รายการ โครงการปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลดม (ห้องประชุมเจ้าชายวรมัน) (ข้อบัญญัติฯ หน้า 68)
งบประมาณก่อนโอน
200,000
บาท
โอนลดครังนีจานวน
100,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
100,000
บาท
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มติที่ประชุม
โครงการที่ 4

เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม
โครงการที่ 5

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่าง ๆ
รายการ โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมสิ วาย หมู่ที่ 7 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
100,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
100,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง ก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย ขนาดความสูง 1.25 เมตร
ยาว 64.50 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดม กาหนด) ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 75 ข้อ 6
-เห็นด้วยแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการก่อสร้างทางเดิน วิ่ง ออกกาลังกายทานบสระปรือ บ้านเทพอุดม
หมู่ที่ 11 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณก่อนโอน
625,000
บาท
โอนลดครังนีจานวน
100,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
525,000
บาท
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่าง ๆ
รายการ โครงการก่อสร้างรัวปราสาทภูมิโปน
งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
100,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
100,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง ก่อสร้างรัวปราสาทภูมิโปนขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 40 เมตร
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 51 ข้อ 6
-เห็นด้วยแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการก่อสร้างทางเดิน วิ่ง ออกกาลังกายทานบสระปรือ บ้านเทพอุดม
หมู่ที่ 11 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
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เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม
โครงการที่ 6

เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม
โครงการที่ 7

งบประมาณก่อนโอน
525,000
บาท
โอนลดครังนีจานวน
100,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
425,000
บาท
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่าง ๆ
รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ปราสาทภูมิโปน
งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
100,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
100,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง ปรับปรุงภูมิทศั น์ปราสาทภูมิโปน โดยมีปริมาตรพืนที่ปรับภูมทิ ัศน์
ปราสาทภูมิโปนไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด) ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 51 ข้อ 1
-เห็นด้วยแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
งบประมาณก่อนโอน
300,000
บาท
โอนลดครังนีจานวน
50,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
250,000
บาท
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
รายการ ค่าจัดซือกรวยจราจร
งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
50,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
50,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง เพื่อจัดซือกรวยจราจร จานวน 100 ตัว ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน
50,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
หน้า 86 ข้อ 1
-เห็นด้วยแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน งานบริหารงานคลัง
หมวด ค่าใช้สอย
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เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม
โครงการที่ 8

เพื่อโอนมาเพิ่ม

มติที่ประชุม

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี (ข้อบัญญัติฯ หน้า 54)
งบประมาณก่อนโอน
275,000
บาท
โอนลดครังนีจานวน
90,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
160,000
บาท
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์อื่น
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
รายการ ค่าจัดซือแผงกันจราจร
งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
90,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
90,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง เพื่อจัดซือแผงกันจราจร จานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน
90,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
หน้า 86 ข้อ 1
-เห็นด้วยแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี (ข้อบัญญัติฯ หน้า 54)
งบประมาณก่อนโอน
160,000
บาท
โอนลดครังนีจานวน
18,000
บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน
142,000
บาท
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ ค่าติดตังปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ
งบประมาณก่อนโอน
0
บาท
โอนเพิ่มครังนีจานวน
18,000
บาท
รวมงบประมาณทังสินจานวน
18,000
บาท
เหตุผล/คาชี้แจง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ ดังรายการต่อไปนี
1. ติดตังชุดเครื่องปรับอากาศชนิดติดหลังคา จานวน 1 ชุด
2. ติดตังเสาอากาศวิทยุย่านความถี่ 15-16 จานวน 1 เสา
3. ติดตังไฟส่องสว่างบนหลังคา จานวน 4 จุด (รายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ อบต.ดม กาหนด) ตัง
จ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86 ข้อ 1
- เห็นชอบ-
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มติที่ประชุม

3.3 การกาหนดสมัยประชุมสภา ฯ ประจาปี พ.ศ. 2558
เรียนเชิญคณะผู้บริหาร เสนอกาหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2558 เชิญครับ
เรีย นท่ า นประธานสภา นายก อบต.และคณะผู้ บริหารต าบลดมทุ กท่ า น กระผม นาย
นยิ นทร์ เหล่า ดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ ที่ 6 ขอเสนอกาหนดประชุ มสภาฯ สมั ยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2558 เพื่อที่ประชุมพิจาณา ดังนี
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ของปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ของปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ของปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2558
มีใครเสนอพิจารณากาหนดประชุมสภาฯ นอกเหนือจากสมาชิกสภา หมู่ 6 อีกหรือไม่
-ไม่มีถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือเสนออะไรอีก ผมขอมติ ที่ประชุมในการ
พิจารณากาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ดังนี
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ของปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ของปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ของปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2558
- มีมติเป็นเอกฉันท์กาหนดกาหนดวันประชุมสภาฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา หมู่ 6

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ 11
ประธานสภา
ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
มติที่ประชุม

4.1 เรื่องขอความคืบหน้าการขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนน
- ขอเชิญ สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ชีแจงต่อที่ประชุม
- เนื่องจากถนนดินเส้นบ้านภูมิโปนเชื่อมบ้านภูมิโพธิ์ เป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่า ช่วงฤดูฝน
ชาวบ้านจะ สัญจรลาบาก อยากให้พิจารณานาดินมาถมให้เสมอ ทังนี ได้ทาหนังสือมาก่อน
หน้านีแล้ว จึงขอนาเรียนเพียงเท่านี ขอบคุณครับ
-รับทราบ จะประสานและรีบดาเนินการให้โดยเร็ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดม ท่านใด มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
- ถนนดินเส้นบ้านเทพอุดม ขาด อยากได้ท่อ 40 จานวน 8 ท่อน มาใส่ถนนที่ขาด เวลา
ฝนตกนาท่วม ยังไม่มีหนังสือแจ้งร้องทุกข์ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณา
ร่วมกันในเบืองต้นก่อนครับ ขอบคุณครับ
- ขอให้ท่านทาหนังสือมาและแนบรายละเอียดมาให้ด้วย เพื่อจะร่วมพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือต่อไปครับ
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม ท่านใด มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
- ไม่มี
หากท่านสมาชิกไม่มีเรื่องใดเสนออีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ในครังนี ขอปิดประชุม
-ที่ประชุมรับทราบ-

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.

-16มยุรี สุวรรณราช
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)
เลขานุการสภา อบต. ดม

ผู้จดรายงานการประชุม

สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมแล้ว
ลงชื่อ

อาทิตย์ ชื่นบาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ชืน่ บาน)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ 11

ลงชื่อ

สนอง สุขอุ้ม
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสนอง สุขอุ้ม)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ 2

ลงชื่อ

อาทิตย์ ปัดภัย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ปัดภัย)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ 3

