(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดม
.................................................
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อถึงกำหนดเวลำนัดประชุมแล้ว เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม มำครบองค์ประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ จึงให้สัญญำณเรียกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมเข้ำห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดม เข้ำห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
บัดนี้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้เข้ำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ใคร่ขอเรียนเชิญ
ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
ประธำนสภำ

นำยก อบต.ดม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมครั้ งนี้ เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 อำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ว่ำด้วยกำรประชุม ข้อ 21
และ ข้อ 22 องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลดม จึง ประกำศประชุ มสภำสมั ย สำมั ญ สมั ย ที่
4/2558 ตั้ง แต่ วัน ที่ 9 พฤศจิก ำยน 2558 ถึง วันที่ 23 พฤศจิ กำยน 2558 จึ งขอ
ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ จึงขอแจ้งเรื่องที่จะแจ้งให้ทรำบดังนี้
เรื่องที่ 1 แนะนำตัวพนักงำนส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ รำย นำงสำวพรหมภัสสร พันธ์เพ็ชร
ตำแหน่ง บุคลำกร ระดับ 3 สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณตัวแทนหมู่บ้ำนตำบลดม กำนัน และสมำชิกตำบลดม ทุกท่ำนสำหรับ
กำรจั ด กิ จ กรรมงำนกี ฬ ำต้ ำ นยำเสพติ ด อบต.ดมคั พ ครั้ ง ที่ 16 ที่ จั ด ขึ้ น ระหว่ ำ งวั น ที่
15-23 ตุลำคม 2558 ให้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวสำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ไปด้วยดี
เรื่องที่ 3 กำรอนุมัติพื้นที่เพื่อดำเนินกำรโครงกำรฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบจำกภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรดูแลรักษำและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสำธำรณ
สมบัติของแผ่นดิน และโดยสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรินทร์ สำหรับ
โครงกำรที่ดำเนินกำรในพื้นที่ของอำเภอสังขะ จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรขุดลอก
หนองกำเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้ำนภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ คู่สั ญญำ คือ
หจก.โชคชัยร่วมค้ำ ในวงเงิน 806,000 บำท ลงนำมในสัญญำจ้ำงเมือวันที่ 24 กันยำยน
2558 สั ญ ญำสิ้ น สุ ด วั น ที่ 9 ธั น วำคม 2558 ระยะเวลำด ำเนิ น กำร 76 วั น ตอนนี้
ดำเนินกำร 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว จึงเรียนมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
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ระเบียบวาระที่ 2
ประธำนสภำ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ องที่ 4 กำรขอควำมร่ว มมือให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนำข้อมูล เข้ำระบบตำม
โครงกำรเงิน อุดหนุ นเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่ำง 1 ตุลำคม 2558- 30
กันยำยน 2559 อยู่ในครัวเรือนยำกจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อควำมยำกจนรำยละ 400
บำท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลำ 12 เดือน ซึ่งกรมกิจกำรเด็กและเยำวชนได้ ดำเนินโครงกำร
ไปแล้วระยะหนึ่ง โดยให้ผู้ขอรับสิทธิ์ยื่นลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมถิ่นที่
อยู่ของผู้มีสิทธิ์ ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2558 ถึง 31
มีนำคม 2559 หลังจำกนั้นต้องมำลงทะเบียนที่สำนักงำนพัฒนำและควำมมั่นคงของมนุษ ย์
ในแต่ล ะจั งหวัด จึ ง เรียนมำเพื่อ ให้ ท่ำ นผู้ นำหมู่บ้ำนประชำสั มพัน ธ์ส ำหรั บประชำชนที่
เกี่ยวข้องในตำบลทรำบอีกทำงหนึ่งด้วย
เรื่องที่ 5 นำยกฤษฏำ แก้วสองเมือง นำยอำเภอสังขะ ได้ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง นำยอำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นไป
เรื่องที่ 6 ขอควำมอนุเครำะห์จำหน่ำยสลำกกำชำดกำรกุศลเนื่องในงำนมหัศจรรย์งำนช้ำง
สุ ริ น ทร์ ป ระจ ำปี 2558 รำยได้ จ ำกกำรจ ำหน่ำ ยสนั บสนุ น กิ จกรรมสำธำรณกุ ศ ลของ
สภำกำชำดไทย และเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ โดยกำหนดออกรำงวัลในวันอำทิตย์ที่ 24
พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 22.00 น. ณ บริเวณเวทีกลำงงำนมหัศจรรย์งำนช้ำงสุรินทร์
สนำมกีฬำศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ ซึ่ง อบต.ดม ได้รับมำ
จำนวน 350 ฉบับ ๆ 30 บำท จึงขอประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ขอให้สมำชิกทุกท่ำนได้ตรวจสอบดูสำเนำรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน ในครำวประชุม
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558 ว่ำมีข้อใด
แก้ไขหรือไม่ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำรประชุมหรือไม่
- ได้ตรวจดูรำยงำนกำรประชุ มแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำร
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
นำงสำวอมรำ แย้มงำม อ้ำงถึงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
(จนท.วิเครำะห์นโยบำยฯ) ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีไปแล้ว หำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสำมปี ก็สำมำรถทำได้ โดย
อำศัยอำนำจ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ กำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสำมปี ให้
ดำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
(๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดทำร่ำงแผนพัฒ นำสำมปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผ ลและควำมจำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำสำมปีที่เพิ่มเติม
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รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพภำคกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมกำรเกษตรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำแหล่งน้ำให้ประชำชนมีน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้แหล่งน้ำ
ภำยในท้องถิ่นได้รับกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใช้ในกำรเกษตร อุปโภคบริโภค
ที่

1

2

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของ
โครงการ
โครงกำรขุด
เพื่อมีแหล่งน้ำ ขุดลอกห้วย
ลอกห้วยเสน สำหรับอุปโภค เสนหมู่ที่
หมู่ที่ 12 บ้ำน - บริโภค
12 บ้ำนภูมิ
ภูมิพัฒนำ
พัฒนำ
(ตำมแบบ
อบต.
กำหนด)
โครงกำร
เพื่อกักเก็บ
ปรับปรุงคัน
ปรับปรุงคัน
แหล่งน้ำ
สระปรือ
สระปรือ
สำหรับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

500,000 500,000

500,000

ร้อยละ
90 ของ
ผู้น้ำใช้
อุปโภค
บริโภค

1.มีแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภค – บริโภค
2.มีน้ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
3.ลดปัญหำกำรขำด
แคลนน้ำ

ส่วนโยธำ

500,000 500,000

500,000

ร้อยละ
60 ของ
ผู้น้ำใช้
อุปโภค
บริโภค

1.มีแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภค - บริโภค
2.มีน้ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
3.ลดปัญหำกำรขำด
แคลนน้ำ

ส่วนโยธำ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรลงทุน
และกำรท่องเที่ยว
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำกำรคมนำคมและสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง และซ่อมแซมพัฒนำเส้นทำงคมนำคม
ที่

1

2

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสง
ค์

โครงกำรลงหิน เพื่อพัฒนำ
คลุก หมู่ที่ 1 เส้นทำง
บ้ำนดม
คมนำคม

โครงกำรลงหิน เพื่อพัฒนำ
คลุก หมู่ที่ 1 เส้นทำง
บ้ำนดม
คมนำคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ลงหินคลุก หมู่ที่
1 บ้ำน ซอยบ้ำน
นายเสาร์ ปรัก
เจริญ กว้ำง 3
30,000
ม. ยำว 100 ม.
(ตำมแบบ อบต.
กำหนด)
ลงหินคลุก หมู่ที่
1 บ้ำน ซอยบ้ำน 30,000
นางทอย จงสุข

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน
ร้อยละ
70 ของ
จำนวน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร
1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น

หน่วย
งานที่
รับผิด
ชอบ
ส่วน
โยธำ

ส่วน
โยธำ

4

3

4

5

6

7

8

โครงกำรลงหิน เพื่อพัฒนำ
คลุก หมู่ที่ 1 เส้นทำง
บ้ำนดม
คมนำคม

โครงกำรลงหิน เพื่อพัฒนำ
คลุก หมู่ที่ 4 เส้นทำง
บ้ำนสตึง
คมนำคม

โครงกำรเสริม
ดินลงหินคลุก
หมู่ที่ 8 บ้ำน
ภูมิขนุน

เพื่อพัฒนำ
เส้นทำง
คมนำคม

โครงกำรเสริม
ดินลงหินคลุก
หมู่ที่ 8 บ้ำน
ภูมิขนุน

เพื่อพัฒนำ
เส้นทำง
คมนำคม

โครงกำรเสริม เพื่อพัฒนำ
ดินลงหินคลุก เส้นทำง
หมู่ที่ 10 บ้ำน คมนำคม
สันติสุข

โครงกำรลงหิน เพื่อพัฒนำ
คลุก หมู่ที่ 11 เส้นทำง
บ้ำนเทพอุดม คมนำคม

กว้ำง 3 ม. ยำว
100 ม. (ตำม
แบบ อบต.
กำหนด)
ลงหินคลุก หมู่ที่
1 บ้ำน ซอยบ้ำน
นายบน พันธุ์ภา
กว้ำง 4 ม. ยำว 80,000
300 ม. (ตำม
แบบ อบต.
กำหนด)
ลงหินคลุก หมู่ที่
4 บ้ำนสตึง สำย
ที่ 2กว้ำง 4 ม.
ยำว 1,000 ม. 300,000
(ตำมแบบ อบต.
กำหนด)
เสริมดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8
บ้ำนภูมิขนุน
ซอยเข้ำสนำม
กีฬำ กว้ำง 4 ม.
ยำว 200 ม.
(ตำมแบบ อบต.
กำหนด)
เสริมดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8
บ้ำนภูมิขนุน
ซอยประสำนใจ
กัน กว้ำง 4 ม.
ยำว 100 ม.
(ตำมแบบ อบต.
กำหนด)
เสริมดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ 10
บ้ำนสันติสุข สำย
บ้ำนนำงพุ พำนิ
กุล กว้ำง 5 ม.
ยำว 70 ม.
(ตำมแบบ อบต.
กำหนด)
ลงหินคลุก หมู่ที่
11 บ้ำนเทพ
อุดม ซ.ทิศ
ตะวันออก
หมู่บ้ำน กว้ำง 4
ม. ยำว 1,000
ม. (ตำมแบบ
อบต.กำหนด)

80,000

60,000

800,000

300,000

ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

80,000

300,000

80,000

60,000

800,000

300,000

80,000

300,000

80,000

60,000

800,000

300,000

ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน
ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผูใ้ ช้ถนน
ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร
1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร
1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร
1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร

ส่วน
โยธำ

ส่วน
โยธำ

ส่วน
โยธำ

ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร

ส่วน
โยธำ

ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร

ส่วน
โยธำ

ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร

ส่วน
โยธำ

5
9

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6
บ้ำนซีจรูก

เพื่อพัฒนำ
เส้นทำง
คมนำคม

10

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7
บ้ำนภูมิสวำย

เพื่อพัฒนำ
เส้นทำง
คมนำคม

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่
11 บ้ำนเทพ
อุดม

เพื่อพัฒนำ
เส้นทำง
คมนำคม

โครงกำรเกรด
ถนนภำยใน
ตำบลดม

เพื่อพัฒนำ
เส้นทำง
คมนำคม

11

12

13

โครงกำรวำง
ท่อระบำยน้ำ
หนองกำ
เหลี่ยม

เพื่อระบำย
น้ำได้
รวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6
บ้ำนซีจรูก สำย
หลักบ้ำนซีจรูก
กว้ำง 6 ม. ยำว
500 ม. (ตำม
แบบ อบต.
กำหนด)
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7
บ้ำนภูมิสวำย
สำยหลักบ้ำนภูมิ
สวำย
กว้ำง 6 ม. ยำว
500 ม. (ตำม
แบบ อบต.
กำหนด)
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11
บ้ำนเทพอุดม
ซอยหน้ำ
โรงเรียนดม
วิทยำคำร
กว้ำง 5 ม. ยำว
400 ม. (ตำม
แบบ อบต.
กำหนด)
เกรดถนนภำยใน
พื้นที่ตำบลดม
(ตำมแบบ อบต.
กำหนด)

วำงท่อระบำยน้ำ
หนองกำเหลี่ยม
ม.5 (ตำมแบบ
อบต.กำหนด)

ร้อยละ
80 ของ
จำนวน
ประชำกร
1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้ถนน

1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร

ส่วน
โยธำ

ร้อยละ
80 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร

ส่วน
โยธำ

ร้อยละ
80 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร

ส่วน
โยธำ

1,500,000

1,000,000

500,000

300,000

1,500,000

1,000,000

500,000

300,000

1,500,000

1,000,000

500,000

300,000

ร้อยละ
70 ของ
จำนวน
ประชำกร
ผู้ใช้ถนน

1. เส้นทำง
คมนำคมมี
กำรพัฒนำขึ้น
2. มีควำม
สะดวก
รวดเร็วในกำร
สัญจร
ร้อยละ
1.กำรระบำยน้ำ
60 ของผู้ เป็นไปอย่ำง
ได้รับ
รวดเร็ว
ประโยชน์ 2.ลดกำรเกิดน้ำ
ท่วมขัง

ส่วน
โยธำ

ส่วน
โยธำ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบน พื้นฐำน
ควำมเสมอภำค
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตบน พื้นฐำนควำมเสมอภำค

6
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้ำนกำรบริหำร กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน
แนวทางที่ 3 พัฒนำกำรบริกำรประชำชน
ที่

1

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ

โครงกำร
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
อำคำร
อเนกประสงค์
อบต.ดม

เพื่อให้มี
สถำนที่สำหรับ
กำรประกอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ
ของ อบต.ดม

ซ่อมแซม
ปรับปรุงอำคำร
อเนกประสงค์
อบต.ดม (ตำม
แบบ อบต.
กำหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อำคำร
อเนกประ
สงค์ได้รับ
กำร
ซ่อมแซม

1.อำคำร
อเนกประสงค์ได้รับ
กำรปรับปรุงซ่อมแซม
2.มีสถำนที่ประกอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของ
อบต.

หน่วย
งานที่รับ
ผิด
ชอบ
ส่วนโยธำ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปี 2559

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำ
แหล่งน้ำให้ประชำชนมีนำ้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้แหล่ง
น้ำภำยในท้องถิ่นได้รับกำร
ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เพื่อใช้ในกำรเกษตร อุปโภค
บริโภค
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกำร
ก่อสร้ำง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมพัฒนำเส้นทำง
คมนำคม
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการ
บริหาร การพัฒนาบุคลากร
และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 3 พัฒนำกำร
บริกำรประชำชน

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

2

1,000,000

2

1,000,000

2

1,000,000

6

3,000,000

2

1,000,000

2

1,000,000

2

1,000,000

6

3,000,000

12

6,180,000

12

6,180,000

12

6,180,000

36

18,540,000

13

6,480,000

13

6,480,000

13

6,480,000

39

19,440,000

1

630,000

1

630,000

1

630,000

3

1,890,000

7
รวม

1

630,000

1

630,000

1

630,000

3

1,890,000

รวมทั้งสิ้น

16

8,110,000

16

8,110,000

16

8,110,000

48

24,330,000

ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม

ตำมที่เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผนได้แจ้งแผนพัฒนำฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มีท่ำนใด
ตั้งข้อสังเกตหรือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี
พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ด้วยครับ
เห็นชอบ จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

3.2 เรื่องขอความเห็นชอบจากสภา อบต.คัดเลือกสมาชิกสภา อบต.จานวน 3 คน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
นำงสำวอมรำ แย้มงำม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ว ยกำรจัดทำแผนพัฒ นำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อที่ 8 (3) ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสำมคน
ข้อ ๑๐ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยพิจำรณำจำก
(๑.๑) อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยเฉพำะอำนำจหน้ำที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชำชน เช่น กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย กำรผังเมือง
(๑.๒) ภำรกิจถ่ำยโอนตำมกฎหมำยกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
(๑.๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ดำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชำชนโดยตรง เช่น กำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบำย ทิศทำง แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่นที่แถลงต่อสภำท้องถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
(๒) ร่วมจัดทำร่ำงแผนพัฒนำ เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ และกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ
กำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำ
(๓) พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำและร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
(๔) ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อกำหนดขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำนตำมข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษำ คณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่
เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
มีหน้ำที่ประสำนกับประชำคมหมู่บ้ำนในกำรรวบรวม วิเครำะห์ปัญหำ ควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด้วย
วำระอยู่ในตำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้
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ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสำมคน ให้มีวำระอยู่ในตำแหน่งครำว
ละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(๒) ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(๓) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่ว
กันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร
ประธำนสภำฯ
ขอดำเนินกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมบุคคล 3 ท่ำน
เชิญครับ
นำยชิษณุพงษ์ สินสุพรรณ กรรมกำรพัฒนำฯ คนที่ 1 ขอเสนอ นำงอภิญญำ จิตเถำะ ส.อบต หมู่ 2
ผู้รับรองคนที่ 1 นำยไพฑูรย์ สมนำค ส.อบต หมู่ 8
ผู้รับรองคนที่ 2 นำงสุวรรณี ตุ้มทอง ส.อบต หมู่ 4
นำยนยินทร์ เหล่ำดี
กรรมกำรพัฒนำฯ คนที่ 2 ขอเสนอ นำยอภิสิทธ์ พลศรี ส.อบต.หมู่ 4
ผู้รับรองคนที่ 1 นำยวันดี มณฑล ส.อบต.หมู่ 4
ผู้รับรองคนที่ 2 นำยเกียรติศักดิ์ สนุกแสน ส.อบต.หมู่ 12
นำยสิรพงษ์ หงษ์ศรีจันทร์ กรรมกำรพัฒนำฯ คนที่ 3 ขอเสนอ นำยเกียรติศักดิ์ สนุกแสน ส.อบต.หมู่ 12
ผู้รับรองคนที่ 1 นำยประสิทธิ์ สุขอุ้ม ส.อบต หมู่ 12
ผู้รับรองคนที่ 2 นำยไพฑูรย์ สมนำค ส.อบต.หมู่ 8
ประธำนสภำฯ
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อสมำชิกท่ำนอื่นเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
3.3 เรื่องขอความเห็นชอบจากสภาอบต. คัดเลือกสมาชิกสภาอบต.จานวน 3 คน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
นำยอภิสิทธิ์ พลศรี
กรรมกำรติดตำมฯ คนที่ 1 ขอเสนอ นำยนยินทร์ เหล่ำดี ส.อบต.หมู่ 6
ผู้รับรองคนที่ 1 นำยชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ ส.อบต.หมู่ 7
ผู้รับรองคนที่ 2 นำยฤทธิ์ อกอุ่น ส.อบต.หมู่ 5
นำยชิษณุพงษ์ สินสุพรรณ กรรมกำรติดตำมฯ คนที่ 2 ขอเสนอ นำงสุวรรณี ตุ้มทอง ส.อบต.หมู่ 1
ผู้รับรองคนที่ 1 นำยไพฑูรย์ สมนำค ส.อบต.หมู่ 8
ผู้รับรองคนที่ 2 นำยชื่น ยิ่งหำญ ส.อบต.หมู่ 10
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นำยวันดี มณฑล
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ประธำนสภำฯ

กรรมกำรติดตำมฯ คนที่ 3 ขอเสนอ นำยทศ แม่นผล ส.อบต.หมู่ 5
ผู้รับรองคนที่ 1 นำยสนอง สุขอุ้ม ส.อบต.หมู่ 2
ผู้รับรองคนที่ 2 นำยไพฑูรย์ สมนำค ส.อบต.หมู่ 8
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อสมำชิกท่ำนอื่นเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติตำมอำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไปด้วยครับ
3.4 เรื่องอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559

ที่
1.

โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 60,000 บาท
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่นอ้ ยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่อง ราคา 30,000.- บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท มี
รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา
4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน
อยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 8 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory
หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหน
วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T

โอนมาตั้งจ่ายใหม่/โอนเพิ่มเติม
หมายเหตุ
แผนงานเคหะและชุมชน
-โอนตั้งจ่ายใหม่
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 30,000 บาท
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000.บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท
มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4
core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา
8 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart
Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา
1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T
หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
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หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
นอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอย
กวา18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย (ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561 หน้า 76
ข้อ 1)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จํานวน 500,000 บาท

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio
ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน
วย (ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1)

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 12,000 บาท
รายการ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 2 เครื่องๆละ ราคา 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความเร็วในการพิมพแบบรางขาวดํา
ไมนอยกวา 27 หนา/นาที
- มีความเร็วในการพิมพแบบรางสี
ไมนอยกวา 10 หนา/นาที
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(นอกบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร์) (ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จํานวน 24,000 บาท
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จํานวน 6 ชุดๆ
ละ 4,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- โต๊ะทํางานไม้ขาเหล็ก มีช่องเก็บของบานเปิด
- ขนาดกว้าง 60 ซม. x ยาว 120 ซม. x สูง 75 ซม.
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1)

ประธำนสภำฯ
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม

-โอนตั้งจ่ายใหม่

-โอนตั้งจ่ายใหม่

มีใครสงสัยและหรือสอบถำมเรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2559
หรือไม่ ถ้ำไม่มขี อควำมเห็นชอบจำกสภำ อบต.ดม ด้วยครับ
ขอควำมเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2559 เลยครับ
เห็นชอบ จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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3.5 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
ที่
1.

2

ข้อความเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 16,000 บาท
รายการ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED สี แบบ
Network
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา
1,200x1,200 dpiมีความละเอียดในการพิมพ์
ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาต
อนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาต
อนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา
128 MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB
2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกว่า 1
ช่อง
- สามารถใช้ไดกับ A4, Letter, Legal และ
Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา250 แผน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 19,000 บาท
รายการ เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร ชนิด
LED สี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier,
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา
192 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา
1 ชอง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

ข้อความใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 12,000 บาท
รายการ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 1
เครื่องๆละ ราคา 6,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความเร็วในการพิมพแบบรางขาวดํา
ไมนอยกวา 27 หนา/นาที
- มีความเร็วในการพิมพแบบรางสี
ไมนอยกวา 10 หนา/นาที
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(นอกบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร์) (ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 12,000 บาท
รายการ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 2
เครื่องๆละ ราคา 6,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความเร็วในการพิมพแบบรางขาวดํา
ไมนอยกวา 27 หนา/นาที
- มีความเร็วในการพิมพแบบรางสี
ไมนอยกวา 10 หนา/นาที
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(นอกบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร์) (ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1)

หมายเหตุ
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- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22
หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาต
อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document
Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561 หน้า 76 ข้อ 1)

ประธำนสภำฯ
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ประธำนสภำฯ
นำยสนอง สุขอุ้ม

มีใครสงสัยและหรือสอบถำมเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ.2559 หรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบจำกสภำ อบต.ดม ด้วยครับ
ขอควำมเห็นชอบในกำรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2559
เห็นชอบ จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องอื่น ๆ
1. ได้รับกำรประสำนจำกโรงพยำบำลสังขะ มีกำรแพร่ระบำดโรคปำก มือ เท้ำ เปื่อย ใน
เด็กเล็ก จึ งแจ้ งให้ศูนย์พัฒ นำเด็กเล็ ก บ้ำนภูมิโ ปน ตำบลดม ปิดกำรเรียนกำรสอน
ชั่วครำว เพื่อเป็นกำรป้องกันโรคดังกล่ำว จึงอยำกให้ท่ำนผู้นำช่วยกัน สอดส่องดูแลเด็ก
เล็กและหำแนวทำงแก้ไขต่อไปด้วย
2. ได้ รั บ แจ้ งจำกโรงพยำบำลสั งขะ เรื่ อ งไข้ เลื อ ดออกระบำด ซึ่ งต ำบลดม ได้ รับ เชื้ อ
ไข้เลือดออกไปแล้ว จำนวน 6 รำย จึงอยำกให้ท่ำนผู้นำชุมชนตรวจสอบ เพื่อเป็นกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำไข้เลือดออก ตำมที่ได้มีโครงกำรรณรงค์ไข้เลือดออกไปแล้วนั้น
3. ขอเชิญร่วมทำบุญงำนบุญกฐิน บุญผ้ำป่ำ อยำกให้ทำบุญด้วยจิตศรัทธำ ณ วัดป่ำพุทธ
ชยันตี (สวนป่ำสักกวัน) และกฐินสำมัคคีทอดถวำย ณ วัดเทพคีรีอุดม หมู่ที่ 11 บ้ำน
เทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกำยน
2558
4. เรื่องประปำหมู่ 7 ตอนนี้ปรับปรุงเสร็จแล้ว มีกำรตั้งงบประมำณในกำรเดินขยำยท่อ
และถ้ำงบประมำณเข้ำแล้ว จะดำเนินกำรให้รวดเร็ว และขอท่ำนสมำชิกดำเนินกำร
ส ำรวจข้อ มู ล ประชำชนที่ ต้ อ งกำรจะใช้ น้ำประปำ เพื่ อ นำมำวำงแผนและก ำหนด
หลักเกณฑ์ต่อไป
ขอขอบคุณท่ำนนำยก อบต.ดม ครับ มีสมำชิกท่ำนใดแจ้งเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ขอเสนอโครงกำรพัฒนำ สำยบ้ำนภูมิคดีไปบ้ำนโคกสมบัติ ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำหรือ
ซ่อมแซมใดๆ ซึ่งยังเป็นถนนดินอยู่ อยำกจะเสนอที่ประชุมเพื่อคณะผู้บริหำรพิจำรณำ
ด้วยครับ
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นำยชื่น ยิ่งหำญ
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม

เห็นด้วยกับนำยสนอง สุขอุ้ม อีกเรื่องคือ เรื่องไฟฟ้ำดับมำหลำยเดือน อยำกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยมำดำเนินกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซมให้ด้วยครับ
มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หำกไม่มี กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป
ในวันอังคำรที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 09.00 น. และขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำ
ร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม
รับทรำบ

เลิกประชุม เวลำ 15.30 น.
มยุรี สุวรรณรำช
(นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
เลขำนุกำรสภำ อบต. ดม
สุทัศน์ พระงำม
(นำยสุทัศน์ พระงำม)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11
เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้
ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมแล้ว

ลงชื่อ อำทิตย์ ชื่นบำน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำทิตย์ ชื่นบำน)
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
ลงชื่อ สนอง สุขอุ้ม
(นำยสนอง สุขอุ้ม)
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๒

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ อำทิตย์ ปัดภัย
(นำยอำทิตย์ ปัดภัย)
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๓

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม

