(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 ครั้งที่ 1
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
...................................................................................
เริ่มประชุมเวลำ

09.00 น.

เลขำนุกำรสภำฯ

เมื่อถึงเวลำกำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
มำครบองค์ ป ระชุ ม เลขำนุก ำรสภำฯ จึง ให้ สั ญ ญำณเรีย กสมำชิก สภำองค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลดมเข้ำห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
บัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม มำครบองค์ประชุมแล้ว ใคร่ขอ
เรียนเชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้เปิดประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดมต่อไป
อำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่ำด้วยกำรประชุม ข้อ 21 และ ข้อ 22 องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดม จึงประกำศประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2/2558 ครั้งที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนำยน 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนำยน 2558 จึงขอประกำศ
ให้ทรำบโดยทั่วกัน

ประธำนสภำฯ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธำนสภำฯ

ขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทรำบดังนี้
๑. เรื่อง โครงกำร อบต...ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
๒. เรื่อง โครงกำรประกวดหมู่บ้ำน ประจำปี พ.ศ. 2558
๓. เรื่อง พิจำรณำเห็นชอบ (ร่ำง) แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2559 - 2561
จึงขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทรำบ ขอ
เชิญครับ
เรียนประธำนสภำ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ในวันที่
16 มิถุนำยน 2558 นี้ อำเภอสังขะได้จัดโครงกำรอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ
โรงเรียนบ้ำนสนบ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร
ให้บริกำรประชำชนในเชิงรุกโดยมีกำรจัดหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ในระดับอำเภอ ออก
ให้บริกำรประชำชนเพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรให้บริกำรประชำชนเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพี่น้องประชำชนใน
สภำวะเศรษฐกิจปั จจุบันและส่งเสริมให้ภำครำชกำรเข้ำรับรู้ รับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชน อำเภอสั งขะ เพื่อให้ กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ ำว บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน อำเภอสังขะ จึงเรียนเชิญทุกท่ำน
เข้ำมำประชุมพร้อมกันในวันนี้ และยังมีเรื่องอื่นจะแจ้งให้ทรำบ ดังนี้

นำยก อบต.ดม
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ผอ.โรงเรียนเทพอุดม

ประธำนสภำฯ
กำนันตำบลดม

1. แจ้ งประชำสั มพันธ์ โ ครงกำรคัดกรองตำต้อกระจก ของโรงพยำบำลโครำช
เมโมเรียล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภำพตำบลดม และองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดม ได้เคยดำเนินโครงกำรมำ 3 ครั้งแล้ว จึงเรียนเชิญผู้ที่มีปัญหำ
ด้ำนสำยตำ สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวได้
2. เรื่องขอควำมอนุเครำะห์บริจำคอลูมิเนียมเพื่อทำขำเทียมพระรำชทำนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เช่น ฝำห่วงน้ำอัดลม ฝำห่วงขวดน้ำ
ดื่ม ฝำห่วงปลำกระป๋อง ฯลฯ ให้แก่ผู้ด้อยโอกำสที่ขำดแคลนขำเทียม ได้ที่
เสมียนตรำอำเภอสังขะ
3. กำรจัดทำหนังสือแฟชั่นผ้ำไหมจังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงกำรเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ ในวโรกำส 60 พรรษำ จะเดินทำงมำตั้งกอง
ถ่ำยทำ (แต่งตัว ทำผม) ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 ณ ปรำสำทภูมิโปน
เวลำ 07.00 น. เป็นต้นไป จึงขอควำมกรุณำให้เตรียมอำหำรกลำงวันด้วย
และถ้ำมีใครสนใจประสงค์ถ่ำยแฟชั่นพื้นเมืองสุรินทร์ แจ้งควำมประสงค์ได้ที่
สำนักงำนพัฒนำชุมชน อำเภอสังขะ จะได้ภำพสี หน้ำๆ ละ 8,000 บำท หน้ำ
ละไม่เกิน 3 คน ผู้ถ่ำยจะได้รับหนังสือแฟชั่น 1 เล่มต่อกำรถ่ำยภำพ 1 หน้ำ
4. โรงพยำบำลสังขะได้จัดกำรแข่งขันกีฬำ ฟุตบอล 7 คน และเยำวชนตำบล
ดมได้ลงแข่งขัน ซึ่งได้รับรำงวัลชนะเลิศในกำรแข่งขันครั้งนี้
5. อำเภอสั งขะ มีหนังสือเชิญแต่ล ะหน่วยงำน ร่ว มส่งวงดนตรีเข้ำ ประกวด ณ
ตลำดสีเขียว บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอสังขะ จะมีกำรจัดประกวดทุกวันศุกร์ และ
ตอนนี้ได้ให้นำยชยำงกรู กงแก้ว (เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์) ประสำนหำวง
ดนตรีได้แล้ว จำนวน 1 วง ใครที่สนใจสำมำรถมำแจ้ง ควำมประสงค์สมัคร
ประกวด ฯ ได้ครับ
ทำงโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ ก็ได้เข้ำร่วมสมัครแข่งขันประกวดดนตรีกับโรงเรียน
สังขะแล้วครับ
6. อำเภอสั งขะได้ จั ด ประชุม ร่ ว มกั บพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอสั ง ขะ เมื่ อ วัน ที่ 10
มิถุนำยน 2558 ได้ให้รวบรวมข้อมูล ตำมโครงกำรปั้นดินสู่ดำว พัฒนำกร ได้
รวบรวมข้อมูล โดยเฉพำะ เครื่องปรำชญ์ชำวบ้ำน ตำบลดม มี 10 หมู่บ้ำน
ยกตั ว อย่ ำ งหมู่ 6 ในส่ ว นของเล่ น จั ก รสำนมะพร้ ำ ว ต้ อ งสรรหำเพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพำะ หมู่ 11 หมู่ 12 แล้วให้รวบรวมไปยังพัฒนำชุมชนอำเภอพิจำรณำ
ต่อไปด้วย กระผมก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพียงเท่ำนี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่ำนกำนันตำบลดมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ เชิญครับ
เรียนประธำนสภำฯ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมและสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดมและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมขอเสริมเพิ่มเติม ในปี 25๕๗
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมเป็นตำบลต้นแบบของกำรดำเนินโครงกำร กำรพัฒนำ
ศักยภำพของชุมชน มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลดม โดยเฉพำะปรำสำทภูมิโปน หำด
จอมเทียม กลุ่มอำชีพ เป็นกลุ่มมโหรีพื้นบ้ำนของตำบลดม เป็นแม่แบบของโครงกำร
ยิ้มละไมไทยแลนด์ สำหรับในปีนี้ มีกำรเพิ่มรำยกำร ในตำบลต้นแบบ ในที่ประชุมวัน
นั้นมีกำรเสนอเพิ่ม เกี่ยวกับ กิจกรรมนมัสกำรหลวงพ่อสุนทร ในวัดเทพคีรีอุดม และ
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นวดแผน โบรำณ ทอเสื่อกก ส่วนใหญ่จะเพิ่มจุดนี้ ที่เรำยังไม่ได้ดำเนินกำร ในส่วน
กำรนวดแผนโบรำณต้องหำสถำนที่ ในกำรใช้นวด ไว้ สำหรับนักท่องเที่ยวเดินชม
ปรำสำท พักผ่อนรับประทำนอำหำร แต่ละหมู่ อยำกให้นำเสนอมำร่วมพิจำรณำ ให้
บรรลุสำเร็จลุล่วง เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้ประชำชนในตำบล กระผมขอเสนอเพียง
เท่ำนี้ครับ
ประธำนสภำฯ
ขอบคุณกำนันตำบลดม เชิญท่ำนผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสนบ ครับ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสนบ เรียนประธำนสภำ นำยก อบต.ดม คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน ขอบคุณท่ำนประธำนได้ให้ชี้แจงเพิ่มเติม ทรำบข่ำวว่ำอำเภอยิ้มเคลื่ อนที่ ที่
จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ มิถุนำยน 2558 รำยละเอียดยังไม่ทรำบชัดเจน แต่ทรำบว่ำจะ
มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบของอำเภอ จำกประสบกำรณ์ที่เคยจัดกิจกรรมฯ ในปีที่ผ่ำน
มำ ทำงโรงเรียนได้จัดเตรียมโดยรวมไว้ล่วงหน้ำแล้ว เช่น สถำนที่ดำเนินกิจกรรมฯ
ห้องน้ำ คิดว่ำจะเรียบร้อยในวันที่ ๑๖ มิถุนำยน 2558 นี้ สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ จะแจ้งให้ทรำบในครำวต่อไป
ประธำนสภำฯ
ขอบคุณผู้อำนวยโรงเรียนบ้ำนสนบ ครับ เชิญทำงโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ ครับ
ผอ.โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ เรียนประธำนสภำ นำยก อบต. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำนทำงโรงเรียนได้เตรียมกำรไว้ ดังนี้
1. เตรียมกำรแสดง ของนักเรียนชั้นมัธยม
2. โรงเรียนมีรถให้บริกำรจำนวน 1 คัน
3. โรงเรียนได้ต่อเติมอำคำรที่ประชุมทำงทิศใต้ของหอประชุม สำมำรถใช้บริกำรได้
4. โรงเรียนมีอฒ
ั จันทร์ สำมำรถให้บริกำรในพื้นที่ได้
ร.ต.อ.ศรำวุธ สุขดี
เรียนประธำนสภำ นำยก อบต. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน กระผม ร.ต.อ.ศรำวุธ สุ ขดี ตัว แทน สถำนีต ำรวจภู ธ รตำบลดม มีเ รื่อ งขอ
ประชำสัมพันธ์ ด้วยครับ สืบเนื่องจำกช่วงนี้มีกำรโจรกรรมรถจักรยำนยนต์มำกขึ้น
เรื่อย ๆ บริเวณตำบลดม ตำบลเทพรักษำ ซึ่งคำดว่ำเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุโจรกรรม
จึ ง ฝำกให้ ทุ ก ท่ ำ นช่ ว ยกั น ระมั ด ระวั ง และเพิ่ ม ควำมรอบคอบในกำร เก็ บ รั ก ษำ
รถจั ก รยำนยนต์ ข องท่ ำ นให้ ม ำกที่ ส ำคั ญ อย่ ำ เสี ย บกุ ญ แจรถคำไว้ ท ำให้ เ อื้ อ
อำนวยกำรโจรกรรมรถได้ง่ำยมำก ซึ่งเวลำที่ถูกโจรกรรมจะเป็นช่วงยำมวิกำล ตั้งแต่
เวลำ 01.00 – 02.00 น จึงอยำกฝำกผู้นำหมู่บ้ำนประชำสัมพันธ์ แจ้งเพิ่มควำม
ระมัดระวังด้วย ไม่ใช้เฉพำะรถจักรยำนยนต์ ทรัพย์สินมีค่ำอื่นๆ ก็เช่นกัน สถำนี
ตำรวจตำบลดม ขอแจ้งให้ทรำบเพียงเท่ำนี้ ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
รับทรำบ
ประธำนสภำฯ
ขอขอบคุณทำงสถำนีตำรวจตำบลดม ใครมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบอีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธำนสภำฯ
ถ้ำไม่มี กระผมขอเข้ำระเบียบวำระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2
ประธำนสภำ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ขอให้ สมำชิกทุกท่ำนได้ตรวจสอบดูส ำเนำรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน ในครำว
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์
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ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
นำยก อบต.ดม

2558 ว่ำ มี ข้ อ ใดแก้ ไ ขหรื อ ไม่ หำกไม่ มี ขอมติที่ ป ระชุม ว่ ำ รั บ รองรำยงำนกำร
ประชุมหรือไม่
ได้ตรวจดูรำยงำนกำรประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำน
กำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์
2558
เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
3.1 เรื่อง โครงการ อบต...ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ อาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
เรื่องเพื่อทรำบและพิจำรณำ จำกอำเภอสังขะ ในกำรบริกำรประชำชนทุกภำคส่วน
ในกำรแบ่งเบำภำวะเศรษฐกิจ รับทรำบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน เพื่อเป็น
กำรส่งเสริมกำรให้บริกำรประชำชนในเชิงรุกโดยมีกำรจัดหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ใน
ระดับอำเภอ ออกให้บริกำรประชำชนเพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรให้บริกำรประชำชน
เข้ำถึงบริกำรภำครัฐได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของ
พี่น้ องประชำชนในสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบันและส่ งเสริมให้ ภำครำชกำรเข้ำรับรู้
รับทรำบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน อำเภอสังขะ ในวันที่ ๑๖ มิถุนำยน
2558 จึ ง ได้ เ รี ย นเชิ ญ ทุ กท่ ำ นเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ร่ว มกั น พิ จ ำรณำด ำเนิ น กำร
กิจกรรมร่วมกับอำเภอในวันนี้ รำยละเอียดของโครงกำรอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ มีหลำย
ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ มีกำรจัดเตรียมสถำนที่ในกำรทำบุญตักบำตรฯ
ประเด็นที่ ๒ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรดำเนินโครงกำรฯ
ประเด็นที่ ๓ จัดเตรียมสถำนที่ในกำรแข่งขันฟุตบอลสังขะ เชื่อมควำมสัมพันธ์
ประเด็นที่ ๔ จัดเตรียมป้ำยไวนิลโครงกำร ฯ พร้อมป้ำยบอกทำงเข้ำโครงกำรฯ
ประเด็นที่ ๕ จัดเตรียมอำหำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ ฯ
ประเด็นที่ ๖ จัดเตรียมรำษฏรผู้ยำกไร้ จำนวน 6 คน
ประเด็นที่ ๗ จัดเตรียมกำรแสดงของนักเรียน ฯ
ประเด็นที่ ๘ กำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชนมำรับบริกำร
ประเด็นที่ 9 จัดหำพิธีกร จำนวน 2 ท่ำน หรือตำมควำมเหมำะสม
ในส่วนของส่วนรำชกำรที่ออกให้บริกำรโครงกำรอำเภอ...ยิม้ เคลื่อนที่ มี ๑๗ ภำคใน
ส่วนรำชกำรอำเภอสังขะ ดังนี้
๑. ปกครองอำเภอ บริกำร ปรึกษำระเบียบกฎหมำย งำนอำนวยควำมเป็นธรรมรับ
เรื่องรำวร้องทุกข์
๒. สำนักงำนพัฒนำชุมชน บริกำร ส่งเสริมกำรทำผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓. สำนักงำนเกษตรอำเภอ บริกำร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเกษตร
๔. สำนักงำนที่ดินอำเภอ บริกำร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับที่ดิน ปรึกษำแก้ไขปัญหำที่ดิน
๕. สำนักงำนสำธำรณสุข บริกำร ตรวจสุขภำพ
๖. รพ.สต.ประจำตำบล บริกำร ตรวจสุขภำพ แจกยำฟรี
๗. กศน.สังขะ บริกำร ห้องสมุดเคลื่อนที่
๘. ศูนย์พัฒนำฝืมือแรงงำน บริกำร ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
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นำยชยำงกรู กงแก้ว
นำยก อบต.ดม
หมู่ที่ 1 ตำบลดม
หมู่ที่ 2 ตำบลดม
หมู่ที่ 3 ตำบลดม
หมู่ที่ 4 ตำบลดม
หมู่ที่ 5 ตำบลดม
หมู่ที่ 6 ตำบลดม
หมู่ที่ 7 ตำบลดม
หมู่ที่ 8 ตำบลดม
หมูที่ 9 ตำบลดม
หมู่ที่ 10 ตำบลดม
หมู่ที่ 11 ตำบลดม
หมู่ที่ 12 ตำบลดม
ที่ประชุม
นำยก อบต.ดม

๙. ปศุสัตว์อำเภอ บริกำร ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ
๑๐. สัสดีอำเภอ บริกำร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยทหำร
๑๑. ประมงอำเภอ บริกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทำประมง กำรเลี้ยงสัตว์น้ำ
๑๒. วิทยำลัยกำรอำชีพสังขะ บริกำร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ฯลฯ
๑๓. สำนักงำนจัดหำงำนฯ บริกำร ประชำสัมพันธ์ตำแหน่งว่ำง อำชีพเสริมรำยได้
๑๔. สถำนีตำรวจภูธรสังขะ บริกำร รับแจ้งเอกสำรหำย รับปรึกษำปัญหำกฎหมำย
ต่ำง ๆ ตัดแต่งผมสุภำพบุรุษ และสุภำพสตรี
๑๕. ธนำคำรออมสิน สำขำสังขะ บริกำร ให้บริกำรด้ำนกำรเงินต่ำงๆ และคำปรึกษำ
๑๖. ธนำคำร ธกส.สำขำสังขะ บริกำร ให้บริกำรด้ำนกำรเงินต่ำงๆ และคำปรึกษำ
๑๗. อบต.ดม บริกำร เสียภำษี และกำรขอเอกสำรอนุญำตต่ำงๆ
กำหนดกำร
พิธีท ำบุ ญตั กบำตร เวลำ 0๗.๐๐ น จึง ได้ แจ้ งให้ ท รำบในกำรจั ด เตรี ยมสถำนที่
มอบหมำยสมำชิกและฝ่ำยปกครองท้องที่ตำบลดม ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนำยน
2558 ดำเนินกำรทำป้ำยบอกเส้นทำงด้วย ในส่วนกำรเตรียมสถำนที่ทำบุญ มอบให้
นำยวันดี มณฑล นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และเตรียมชุดตักบำตรให้ พระสงฆ์
ด้วย สำหรับในส่วนฟุตบอล เชื่อมสัมพันธ์ ได้จัดทีมแข่งขันฟุตบอล ดังนี้
ชำย ๑ ทีม และทีมหญิง ๑ ทีม ไม่ทรำบว่ำทำงชุดกีฬำดำเนินกำรเรียบร้อยหรือไม่
ตำมที่กระผมได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำร ในส่วนชุดกีฬำ และรำยชื่อนักกีฬำ
ขณะนี้ได้ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วครับ
สำหรับเรื่องกำรจัดเตรียมอำหำร ขอมอบหมำยให้รองประธำนสภำ (นำงล้น พิกุลทอง)
รับ ผิดชอบในช่วงเช้ำ แล้ วในเรื่องพิธีมอบถุงยังชีพพระรำชทำน จำก ตชด.214
จำนวน 6 ชุด ไม่ทรำบมีรำษฎรหมู่บ้ำนใดประสงค์จะรับบ้ำงครับ
ไม่ประสงค์
ประสงค์ 1 คน
ไม่ประสงค์
ประสงค์ 1 คน
ประสงค์ 1 คน
ประสงค์ 1 คน
ไม่ประสงค์
ไม่ประสงค์
ไม่ประสงค์
ประสงค์ 1 คน
ไม่ประสงค์
ประสงค์ 1 คน
มีผู้ประสงค์รับถุงยังชีพพระรำชทำน จำนวน 6 หมู่ ๆ ละ 1 คน รวมเป็น 6 คน
ทั้งนี้ ขอให้เขียนรำยละเอียด ให้รองนำยกฯ ชำคร นันทำ ด้วย หมู่บ้ำนละ ๒๐ คน
เพื่อรับถุงยังชีพ ส่งรำยชื่อให้ทรำบภำยในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนำยน 2558 นี้ ขอให้
เป็นผู้ประสบปัญหำภัยแล้ง จำนวน ๒๔๐ ถุง แยกเป็นหมู่ละ ๒๐ ถุง และให้มำรับ
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ผอ.รร.บ้ำน สนบ
ที่ประชุม
นำยก อบต.ดม

กำนันตำบลดม

ที่ประชุม
นำยก อบต.ดม

นำยชยำงกรู กงแก้ว

นำยก อบต.ดม
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
นำยวินัย มะโนบำล

ด้ ว นตนเอง ห้ ำ มผู้ ใ ดรั บ แทน แล้ ว ในส่ ว นกำรจั ด เตรี ย มกำรแสดงของนั ก เรี ย น
ขอสอบถำมท่ำนผู้อำนวยกำรฯ ครับ
สำหรับกำรแสดงของนักเรียน เนื่องจำกทำงนักเรียนยังไม่พร้อมและยังไม่ได้ซักซ้อม
จึงจัดกิจกรรมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ไม่ทรำบว่ำที่ประชุมเห็นชอบด้วยหรือไม่ครับ
- เห็นชอบ
ถ้ำเป็นไปได้ขอเสนอให้ทำงโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ เพิ่มกำรแสดงดนตรีร่วมด้ว ย
ดีหรือไม่ อย่ำงไรก็แล้ วแต่ ทำง อบต.ดม ขอขอบคุณทำงโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ
ในส่วนของกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรชักชวนประชำชนเข้ำมำ
รับบริกำรในกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอเรียนเชิญท่ำนกำนันตำบลดม ครับ
ขอฝำกประชำสัมพันธ์ สำหรับประชำชน ผู้ ใหญ่บ้ำนตำบลดม ที่ เข้ำประชุม วันนี้
อำเภอ..ยิ้ม จะมีหน่วยงำน ภำคส่วนรำชกำร อำเภอสังขะ มำกมำย เช่น เกษตรกร
ปศุสัตว์ และเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งเป็นปัญหำในปัจจุบัน เกี่ยวกับหลักเขต โฉนดที่ดิน
สำมำรถพบปะกับเจ้ำพนักงำนที่ดินได้ ในวันนั้น ยกเว้นในส่ ว นของกำรถ่ำยบัตร
ประชำชน ยังทำไม่ได้ เนื่องจำกเครื่องมือไม่เอื้ออำนวย ทำได้เบื้องต้นในส่วนรับคำ
ร้องเท่ำนั้น ขอให้ท่ำนประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนในแต่ละหมู่ทรำบ และอยำกให้
เข้ำร่วมกิจกรรมทุกหมู่บ้ำน ขอให้ได้ ผู้เข้ำร่วมอย่ำงน้อยหมู่ละ ๕๐ คน สำหรับกำร
ทำบุญตักบำตร อยำกให้ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ร่วมกันตักบำตรโดยพร้อม
เพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้ำนสนบ ขอเน้นชุดสุภำพ (ชุดขำว , เสื้อขำว) หลังจำกนั้นชุด
สุภำพตำมอัธยำศัย ไม่ทรำบว่ำที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ครับ
- เห็นด้วย
ตำมที่ท่ำนกำนันได้แจ้งไปแล้ว อย่ำงน้อยขอให้มีผู้เข้ำร่วมหมู่บ้ำนละ ๕๐ คน เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงกำรให้สำเร็จลุล่วง ในวันนั้น สภ.ดม สังขะ และ อบต.ดม จะมีกำรตัด
ผมฟรี และขอเจ้ำหน้ำที่ อบต.ดม ขอให้ สวมใส่เสื้อชุดสีม่วง (งำนปรำสำทสืบสำน
ปรำสำทฯ) ในส่วนของ อปพร. ได้มอบหมำยให้นำยชยำงกรู กงแก้ว ดูแลกรวยกั้น
จรำจร เป็นอย่ำงไรบ้ำง
ได้ดำเนินกำรประสำน อปพร.และทำงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับ และขอรับกำร
ประสำนจำก ศูนย์โตโยต้ำ สำขำสังขะ จะมีกำรให้บริกำรประชำชนตรวจเช็คสภำพ
รถให้ฟรี จำนวน ๑๐ คันแรก รวมทั้งมีกำรเปิด ตัวรถรุ่นใหม่ของโตโยต้ำ ผู้ที่สนใจ
สำมำรถทดลองขับได้ ขอบคุณครับ
เรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ อบต.ดม ครับ
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ขอแรงสมำชิกในวันเสำร์ที่ ๑๓ มิ.ย.58 เตรียมเต็นท์พร้อม
ไว้ก่อน เพื่อจะได้ยกตั้งในวันจันทร์ได้เลย ไม่ทรำบว่ำที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่
- เห็นด้วย
เรียนประธำนสภำ นำยก อบต.ดม คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำน กระผมนำยวินัย มโนบำล ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 8 ทุก ๆ ครั้งที่มีส่วนรำชกำรมำ
ให้บ ริกำร ส ำคัญ มำกคือกำรร่ว มมือกันของพี่น้องชำวตำบลดม ถ้ำมีงบประมำณ
เพียงพอ ขอเสนอให้ มีกำรแจกพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลำ มำแจกจ่ำย น่ำจะเป็นกำรดึงดูด
รำษฏรได้ดี และอำจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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นำยก อบต.ดม
ประธำนสภำฯ
ผู้ใหญ่บ้ำน ม. ๒
ประธำนสภำฯ
กำนันตำบลดม

ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำน สภำฯ
นำยก อบต.ดม

ประธำนสภำฯ
นำยรุณ อนงชัย

กำนันตำบลดม
ประธำนสภำฯ

ขอบคุณครับ ขอเรียนว่ำ สภำพอำกำศช่ว งนี้แห้ งแล้ ง และมีน้ำน้อย จึง มี ได้เป็น
กิจกรรมแจกจ่ำยถุงยังชีพแทน เป็นพวกข้ำวสำร อำหำรแห้ง
ขอขอบคุณครับ ปัญหำตอนนี้เรื่องอำหำร ส่วนที่ขำดเหลือ ผู้นำชุมชนในหมู่บ้ำน
พร้อมที่ช่วยเหลือหรือไม่ อยำกให้ท่ำนผู้ใหญ่บ้ำน เสนอแนะเรื่องนี้ด้วยครับ
เรียนประธำนสภำ นำยก อบต. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน ในส่วนของน้ำดื่มมีบริกำรหรือไม่ครับ
ขอขอบคุณสำหรับกำรเสนอแนะนำ มีกำรเตรียมน้ำดื่มไว้บริกำรเรียบร้อยแล้วครับ
ขอเชิญท่ำนอื่นครับ
ส่ ว นกำรจะรวมกั น อยู่ จุ ด อยู่ ไ หน จะแจ้ง ให้ ทรำบอีก ครั้ ง ส ำหรั บ หมู่บ้ ำนใหญ่ ๆ
สมำชิกร่วมดำเนินกำรรับผิดชอบ ดูแลอำหำรให้เพียงพอกับสมำชิกที่ร่วมกิจกรรม
ซึ่ง ภำคเช้ ำ จะเป็ น กำรบริ ก ำรประชำชนทั่ ว ไป ภำคบ่ ำยเป็ น กิ จกรรมกีฬ ำเชื่ อ ม
สัมพันธ์ แต่ละกำหนดกำรในงำนขอให้ทุก หมู่บ้ำนเตรียมดำเนินกำรไปได้เลย เต็ม
กำลังควำมสำมำรถ แต่อยำกให้อำหำรมีควำมเพียงพอ อย่ำให้โดนตำหนิได้ สำหรับ
ภำคส่วนรำชกำรให้เป็นหน้ำที่ของสภำรับผิดชอบดูแลเรื่องอำหำร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน
รับผิดชอบประชำชนที่มำร่วมงำน เน้นประชำชนไปร่วมกิจกรรมให้มำกที่สุด
ขอขอบคุณกำนันฯ สำหรับกำรตักบำตร ให้ต่ำงคนต่ำงน้ำอำหำรมำตักบำตร ส่วน
หนึ่ง ได้เตรียมของไว้(กองกลำง) ด้วยแล้ว ครับ น่ำจะร่วมพิจำรณำกันครบแล้ว มี
ท่ำนใดจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี จะเข้ำเรื่องต่อไปครับ
- รับทรำบ
3.2 เรื่อง โครงการประกวดหมู่บ้าน ประจาปี พ.ศ. 2558
เชิญท่ำนนำยก อบต.ดม ครับ
เนื่องจำกโครงกำรประกวดหมู่บ้ำน ได้ดำเนินกำรมำ ๒ ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่ ๓ ต้อง
แข่งขันกันพอสมควร ต้องใช้แรงงำนและกำลั งคน อำศัย งบประมำณจำนวนมำก
ถ้ำไม่ได้จัดกิจกรรม จะทำให้ตำบลดูไม่ สะอำด รกร้ำง จึงต้องมีกำรจัดประกวดทุกปี
เพื่อแลดู ส วยงำม บ้ำนเรือนน่ำอยู่ รำษฎรมี สุ ขภำพดีถ้ว นหน้ำ ส ำหรับ ปีห น้ำขอ
ปรึกษำหำรือ แนวทำงจะเป็น อย่ำงไร เพื่อกำรขับเคลื่อนโครงกำรดังกล่ำว และมี
รำงวัลให้ ปีนี้งบประมำณเพิ่งเข้ำ เชิญท่ำนประธำนสภำฯ นำปรึกษำหำรือครับ
ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ช่วยกันเสนอแนะ ครับ
เรี ย นประธำนสภำฯ นำยก อบต. คณะผู้ บ ริ ห ำร และผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ ำ น
กระผมนำยรุณ อนงชัย เรื่องประกวดหมู่บ้ำนประจำปี เป็นเรื่องทีด่ ี ทำให้หมู่บ้ำนใน
ตำบลดม เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำของตำบลด้วย อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมประกวด
อย่ำงต่อเนื่องครับ ขอบคุณครับ
กระผมขอเสนอแนะ ในส่วนของตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ในกำรประเมินแต่ละหมู่ ดีใช้ได้
แต่ขอเสนอแนะในเรื่องของกรรรมกำรตรวจพื้นที่ ซึ่งดูหลำกหลำยเกินไป อยำกให้
ทำงสภำฯ ตัง้ เป็นคณะเดียวกัน เพื่อจะได้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท่ ำ นก ำนั น ต ำบลดม ส ำหรั บ ข้ อ เสนอแนะทำง อบต.ดม จะร่ ว มกั น
พิจำรณำอีกครั้งครับ
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นำยวินัย มโนบำล
ประธำนสภำฯ
กำนันตำบลดม
ประธำนสภำฯ
นำยวินัย มโนบำล
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ

น.ส.รุ่งรัตน์ สีแสด

ประธำนสภำฯ

เรียนประธำนสภำฯ เห็นด้วยกับกำนันตำบลดมครับ อยำกให้เป็นกรรมกำรจำก
กองทุนหลักประกันสุขภำพ คือ นำยก อบต. ผอ.รพ.สต ปลัด อบต. และช่วยกระตุ้น
พี่น้องผู้นำในกำรพัฒนำไปเรื่อยๆ
ขอขอบคุณครับ มีท่ำนอื่นอีกหรือไม่
ส่วนกระผม ขอเสนอ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภำพ ร่วม
เป็นกรรมกำรในกำรตรวจครั้งนี้
มีท่ำนอื่นอีกหรือไม่ ตำมที่นำเสนอพิจำรณำ
ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภำพ จะประชุมอีกทีหนึ่ง จะเอำส่วนรำชกำร
มำร่วมที่กำนันเสนอหรือไม่ จะประชุมอีกทีหนึ่งในส่วนของกองทุน
ขอบคุณครับ เรื่องนี้จะพิจำรณำในครำวต่อไป
- รับทรำบ
3.3 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561
ก่อนเริ่มเรื่องที่ ๓ ขอให้ที่ท่ำนสมำชิกฯ ดูร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ฯ ก่อนครับ ตำมที่
ท่ำนนำยกนำแผนเข้ำในระเบียบวำระ ในช่วงสุดท้ำยได้ผ่ำนกำรเห็นชอบ เมื่ อครั้งที่
๒๘ พ.ค.2558 ที่ผ่ำนมำ ขอชื่นชมเจ้ำหน้ำที่แผนฯ ที่สรุปมำให้ ซึ่งแผนจะมีกำร
เปลี่ ยนแปลงทุกๆ ปี ในกำรพิจำรณำเห็ นชอบนี้ จะไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม จะให้
สมำชิกสภำลงมติเห็นชอบและไม่เห็นชอบเท่ำนั้นครับ ถ้ำไม่มีเชิญ หัวหน้ำสำนักงำน
ปลัด (นำงสำวรุ่งรัตน์ สีแสด) ซึ่งทำหน้ำที่แทนเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชี้แจงครับ
เรียนประธำนสภำ นำยก อบต. คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกำรจัดทำแผน 3 ปี ให้ ส มบูรณ์นั้น เมื่อประชำคม
หมู่บ้ำนแล้ว คณะกรรมกำรสนับสนุนได้จัดทำร่ำงแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 25592561) มำประชุมประชำคมตำบล เพื่อจัดเรียงโครงกำรตำมควำมสำคัญเร่งด่วน
ตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนตำบลดม โดยได้นำเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำ อบต.ดม พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) แล้ว จึงขอนำ
เรียนให้ที่ประชุมทรำบในเบื้องต้น สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบนี้
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำ 5 ปี ต่อสภำฯ เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อน
ผู้บริหำรท้องถิ่น จึงจะสำมำรถพิจำรณำ อนุมัติ และประกำศใช้แผนพัฒ นำ 3 ปี
(พ.ศ. 2559-2561) ต่อ ไปได้ ดั งนั้ น ในวั นนี้ จึ งได้น ำแผนพัฒ นำ 3 ปี (พ.ศ.
2559-2561) เข้ำสภำเพื่อขอควำมเห็นชอบ ตำมเอกสำรร่ำงแผนพัฒนำ 3 ปี
(พ.ศ. 2559–2561) และเรียนขอชี้แจงให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ วันนี้ ตำมระเบียบสภำ
ไม่สำมำรถเพิ่มเติมหรือลดเปลี่ยนแปลงแผนในสำระสำคัญต่ำงๆ ได้ เนื่องจำกได้รับ
ควำมเห็ น ชอบจำกมติที่ ประชุม ประชำคมตำบลในวันที่ 28 พฤษภำคม 2558
พร้ อมทั้งได้รั บ ควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรพัฒ นำ อบต.ดม เรียบร้อยแล้ ว
จึงนำเรียนท่ำนนำยก อบต.ดม ได้ ขอควำมเห็นชอบจำกสภำ อบต.ตำมระเบียบ
ต่อไปค่ะ
ขอบคุณหัวหน้ำสำนักงำนปลัด อบต.ดม เรียนเชิญปลัด อบต.ดม ครับ
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ปลัด อบต.ดม

ตำมที่หัวหน้ำสำนักงำนปลัด อบต. นำเรียนไปนั้น ขอเพิ่มเติมว่ำ บำงท่ำนอำจสงสัย
ว่ำบำงเรื่องที่เสนอในแผนตกหล่น เพรำะใน (ร่ำง) แผนพัฒนำฯ ให้ไปนั้น ไม่สำมำรถ
ปรับปรุงได้ สำมำรถนำมำปรับปรุงแผนพัฒนำสำมปีได้ ทั้งนี้ โครกำรทุกอย่ำงต้องมี
ผ่ำนในแผนพัฒนำสำมปีและข้อบัญญัติต้องดึงจำกแผนนี้ไปทำ ต้องดูในแผนนี้เท่ำนั้น
และดูจำกโครงกำรจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ถ้ำไม่มีในแผนพัฒนำสำมปี จะนำมำจัดทำ
ในข้อบัญญัติไม่ได้ จึงชี้แจงให้ทรำบค่ะ
ขอขอบคุณปลัด อบต.ดม มีท่ำนใดตั้งข้อสังเกตกับแผนพัฒนำสำมปี หรือข้อซักถำม
หรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
มีท่ำนใดเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอปิดประชุมครับ

ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุม เวลำ 15.30 น.
มยุรี สุวรรณรำช
(นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
เลขำนุกำรสภำ อบต. ดม
สุทัศน์ พระงำม
(นำยสุทัศน์ พระงำม)
ผูต้ รวจรำยงำนกำรประชุม
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
12 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ได้ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมแล้ว
ลงชื่อ

อำทิตย์ ชื่นบำน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำทิตย์ ชื่นบำน)
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ 11

ลงชื่อ

สนอง สุขอุ้ม
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยสนอง สุขอุ้ม)
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ 2

ลงชื่อ

อำทิตย์ ปัดภัย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำทิตย์ ปัดภัย)
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ 3

