(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
วันอังคารที่ 17 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
ประธำนสภำฯ

นำยก อบต.ดม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมครั้งนี้ เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 อำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ว่ำด้วยกำรประชุม ข้อ 21
และ ข้อ 22 องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลดม จึง ประกำศประชุ มสภำสมั ยสำมั 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) ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีกำรสำรวจข้อมูลผู้มีรำยได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อำศัย หรือมีที่อยู่
อำศัยไม่ถูกลักษณะ และรำยงำนกระทรวงมหำดไทยเพื่อเป็นข้อมูลให้กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและมั่น คงของมนุษย์ นำเข้ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 10 ปี สำหรับ
พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมนโยบำยของรัฐบำล เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ทันเวลำที่กำหนด จึงขอให้แจ้งกำรสำรวจข้อมูลตำมแบบกำหนดและจัดส่งให้
จังหวัดภำยในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558
เรื่องที่ 2) ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดสุรินทร์ ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์กำรรับ
สมัครฝึกอบรมฝืมือแรงงำน สำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นแรงงำนใหม่และผู้ว่ำงงำนเข้ำ รับกำร
ฝึกอบรมฝืมือแรงงำน ในหลักสูตร กำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน ประจำปีงบประมำณ 2559
จำนวนทั้งสิ้น 9 สำขำช่ำง เพื่อกำรพัฒนำกำลังแรงงำนให้มีงำนทำ จึงประชำสัมพันธ์กำรรับ
สมัครฝึกอบรมฝืมือแรงงำนดังกล่ำวให้ผู้ที่สนใจทรำบต่อไป
เรื่องที่ 3) ได้รับแจ้งจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสตึง เรื่องพบเด็กป่วยเป็นโรคมือปำกเท้ำ
เปื่อย ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นประกำรใด ทั้งนี้ จะได้พิจำรณำปิดศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กดังกล่ำว เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคระบำดไปสู่เด็กคนอื่นๆ ต่อไป และให้ท่ำน
สมำชิกและผู้นำท้องถิ่นตรวจสอบบุตรหลำนในเขตพื้นที่ของท่ำนทรำบด้วย
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ประธำนสภำฯ
นำยวันชนะ ยวนจิตร
(ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 9)
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธำนสภำ
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ระเบียบวาระที่ 3
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.ดม

เรื่องที่ 4) ได้รับแจ้งจำกโรงพยำบำลสังขะ พบว่ำมีเด็กป่วยเป็นไข้เลือดออก 2 รำย ซึ่งเป็น
บุตรของอำจำรย์ในเขตตำบลดม จึงอยำกให้ประธำน อสม.ตำบลดมแต่ละหมู่บ้ำนมีกำรจัด
ประชุมร่วมวำงแผนเชิงบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไข้เลือดออกต่อไป
มีสมำชิกหรือท่ำนใดสงสัยหรือเพิ่มเติม เรื่องเพื่อทรำบอีกหรือไม่
กระผมมีเรื่องแจ้งจำกสำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกเขตสุรินทร์ (ในพระบรมรำชูปถัมภ์)
ได้จัดกำรฝึกอบรมอำชีพเคลื่อนที่หลักสูตร วิชำช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็กและวิชำช่ำงซ่อมรถ
จักยำนยนต์ ให้แก่ทหำรผ่ำนศึก ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก และทหำรนอกประจำกำร ในพื้นที่
ตำบลดม ตำบลเทพรักษำ ตำบลจำรย์ ตำบลทับทัน ตำบลสังขะ ตำบลพระแก้ว อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน โดยจัดกำรฝึกอบรมอำชีพเคลื่อนที่ฯ ในระหว่ำงวันที่
19 พฤศจิกำยน – 26 ธันวำคม 2558 ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ และได้เรียนเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม เป็นประธำน
ในพิธีเปิดกำรฝึกอบรมอำชีพเคลื่อนที่ หลักสูตร วิชำช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็กและวิชำช่ำง
ซ่อมรถจักรยำนยนต์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 13.30 น. โดยมี
รำยกำรซ่อม 21 รำยกำร จึงประชำสัมพันธ์ให้บุตรหลำนของกองหนุนฯ และตัวท่ำนเองเข้ำ
รับกำรอบรมในวันดังกล่ำว เนื่องจำกปีนี้รับผู้เข้ำฝึกเป็นจำนวนมำก เพื่อเป็นวิชำให้กับแต่ละ
หมู่บ้ำน สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นประจำ เช่น เครื่องตั ดหญ้ำ สำหรับเอกสำรที่ต้องนำมำ
ด้วย สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน บัตรกองทุน บัตรทหำรผ่ำนศึก ตัวทหำร
ผ่ำนศึก
ขอขอบคุณครับ มีสมำชิกหรือท่ำนใดสงสัยหรือเพิ่มเติม เรื่องเพื่อทรำบอีกหรือไม่
ไม่มี/รับทรำบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ขอให้สมำชิกทุกท่ำนได้ตรวจสอบดูสำเนำรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน ในครำวประชุม
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 ว่ำมีข้อ
ใดแก้ไขหรือไม่ หำกไม่มี ขอมติที่ประชุมว่ำรับรองรำยงำนกำรประชุมหรือไม่
- ได้ตรวจดูรำยงำนกำรประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำร
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ตำมบัญชีรำยละเอียด จ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณ พ.ศ.2558 องค์กำรบริหำรส่ว น
ตำบลดม ขอให้ทุกท่ำนพิจำรณำเป็นข้อ ๆ ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ดม ได้ชี้แจงครับ
ตำมที่ได้รับแจ้งจำกชำวบ้ำนว่ำได้รับควำมเดือดร้อน มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขำดจ่ำย
ขำดเงินสะสม เนื่องจำกไม่มีในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 วันนี้เรำจึงมำพิจำรณำกันเป็นรำยข้อว่ำมีควำมจำเป็น เร่งด่วน สมควรจ่ำยขำดเงิน
สะสมหรื อไม่ เนื่ องจำกส่ ว นกำรคลั งแจ้ง มำว่ำ ได้ตรวจสอบสถำนะทำงกำรคลั ง โดยได้
คำนึงถึงฐำนะกำรคลัง ค่ำใช้จ่ำยประจำจำนวนสำมเดือนและเสถียรภำพในระยะยำว ตำม
ระเบียบฯ มียอดเงินสะสมมีทั้งหมด 9,810,294.16 บำท สำมำรถจ่ำยเป็นเงินสะสมได้
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5,300,000 บำท ขอให้ ทุกท่ำนพิจำรณำโครงกำรที่จะนำมำจ่ำยขำดเงินสะสม ซึ่งมี
ทั้งหมด 32 โครงกำร รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้น 5,476,000 บำท ซึ่งจะให้ท่ำนพิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำรว่ำมีควำมจำเป็นและเร่งด่วนสมควรแก่กำรจ่ำยขำดเงินสะสมหรือไม่

ที่ประชุม

(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยมน ดวงพิมพ์ บ้ำนดม หมู่ที่ 1
ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดินถม กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 80.00 เมตร
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 48.00 ลบ.ม ถนน คสล. กว้ำง
3.00 เมตร ยำว 80.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ค อนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
240.00 ตำรำงเมตร พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ ำ ย
(รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 129,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 38 ข้อ 2 (3)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน นำยล้วน โต๊ะงำม บ้ำนดม หมู่ที่ 1
ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 39.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 117.00 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดอื่นๆ
ตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 59,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 38 ข้อ 2 (2)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(3) โครงกำรลงหินคลุก ซอยบ้ำนนำยบน พันธุ์ภำ บ้ำนดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 265.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรื อ มี ป ริ ม ำตรหิ น คลุ ก ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 106.00 ลบ.ม.เกรดเกลี่ ย ปรั บ แต่ ง ผิ ว จรำจรให้
เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 72,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 4 ข้อ 3
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทำงสำยสี่แยกหมวดกำรทำงบัวเชด บ้ำน
ภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
116.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 580.00 ตำรำงเมตร
วำงท่อระบำยน้ำ คอนกรีต ขนำด dia 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน รวม
6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่น ๆ ตำม
แบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 300,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 38 ข้อ 2 (4)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

4

ที่ประชุม

(5) โครงกำรเสริมดินลงหินคลุก สำยบ้ำนภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลดม – บ้ำนโคกสมบัติ
ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 315.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริ มำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 277.20 ลบ.ม Slope 1:2
เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 315.00 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 126.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่ง
ผิวจรำจรให้เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 45 ข้อ 4 (3)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำงสุดำรัตน์ ยิ่งหำญ บ้ำนสนบ
หมู่ ที่ 3 ต ำบลดม อ ำเภอสั ง ขะ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ถนน คสล. กว้ ำ ง 5.00 เมตร ยำว
114.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 570.00 ตำรำงเมตร
ไหล่ทำงดินถมข้ำงละ 0.50 เมตร ยำว 114.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมำตร
ดินถม 22.80 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ ทำงกว้ำง ข้ำงละ 0.50 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร
ยำว 114.00 เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุก 5.70 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำรจำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 300,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 39 ข้อ 2 (11)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(7) โครงกำรลงหินคลุก สำยโคกประแนด บ้ำนสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 365.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 146.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจรำจรให้เรียบร้อย
(รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 44 ข้อ 3 (10)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(8) โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ซอยสตึง 1 บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 95.00 เมตร หนำ 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 380.00 ตำรำงเมตร วำงท่อระบำยน้ำ คอนกรี ต
ขนำด dia 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 202,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 39 ข้อ 2 (14)
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(9) โครงกำรลงหินคลุก ซอยที่ 2 บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ลงหินคลุกกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 490.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมำตร
หิ น คลุ ก ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 147.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ ย ปรั บ แต่ ง ผิ ว จรำจรให้ เ รี ย บร้ อ ย
(รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 5 ข้อ 4
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(10) โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรีต เสริ มเหล็ ก คุ้ ม สะแรเลี ย ว บ้ ำ นภู มิ โ ปน หมู่ ที่ 5
ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล.กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 78.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 390.00 ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 40 ข้อ 2 (20)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(11) โครงกำรลงหินคลุก สำยตะเปียงกลัน บ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุกกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 420.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรื อ มี ป ริ ม ำตรหิ น คลุ ก ไม่น้ อ ยกว่ ำ 147.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ ย ปรั บแต่ ง ผิ ว จรำจรให้
เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 43 ข้อ 3 (3)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(12) โครงกำรขุดลอกหนองปรุ บ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ขุดลอกหนองปรุ รูปสี่เหลี่ยมด้ำนไม่เท่ำกัน ด้ำนที่ 1 กว้ำง 20.00 เมตร ด้ำนที่ 2 ยำว
290.00 เมตร ด้ำนที่ 3 กว้ำง 20.00 เมตร ด้ำนที่ 4 ยำว 220.00 เมตร ลึกเฉลี่ ย
2.50 เมตร หรือมีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 10,242.19 ลบ.ม. Slope 1:1.5 (ขุดขน)
วำงท่อระบำยน้ำ คอนกรีต ขนำด dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด ๆ ละ 4 ท่อน
รวม 16 ท่อน เกรดเกลี่ ย ปรับแต่งผิวจรำจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 346,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 34 ข้อ 5 (13)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(13) โครงกำรขุดลอกสระตำ บ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ขุดลอก ปริมำณงำนที่ 1 ขนำด กว้ำง 40.00 เมตร ยำว 115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50
เมตร Slope 1:1.5 ปริมำณงำนที่ 2 ขนำด กว้ำง 23.00 เมตร ยำว 93.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร Slope 1:1.5
ปริมำณงำนที่ 3 ขนำด กว้ำง 30.00 เมตร ยำว 115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
Slope 1:1.5 ปริมำณงำนที่ 4 ขนำด กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 93.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
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1.50 เมตร Slope 1:1.5 มีปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 14,987.62 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม
กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 492,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 34 ข้อ 5 (8)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยหลัก บ้ำนซีจรูก หมู่ที่ 6 ตำบลดม
อำเภอสังขะ จั งหวัดสุ รินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 64.00 เมตร หนำ
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 384.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงดินถมข้ำงละ
0.50 เมตร ยำว 64.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมำตรดินถม 12.80 ลบ.ม.
ลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำง ข้ำงละ 0.50 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร ยำว 64.00 เมตร
หรือมีปริมำตรหินคลุก 3.20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 6 ข้อ 9
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(15) โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนซีจรูก หมู่ที่ 6 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ลงหินคลุกกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 490.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 147.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจรำจรให้เรียบร้อย
(รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 44 ข้อ 3 (9)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(16) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก ถนนสำยหลั ก บ้ำ นภูมิส วำย หมู่ที่ 7
ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 96.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 576.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงดินถมข้ำง
ละ 0.50 เมตร ยำว 96.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมำตรดินถม 19.20 ลบ.
ม. ลงหินคลุกไหล่ทำงกว้ำง ข้ำงละ 0.50 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร ยำว 96.00 เมตร
หรือมีปริมำตรหินคลุก 4.80 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1
ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 300,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 6 ข้อ 10
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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(17) โครงกำรลงหินคลุก สำยวัดภูมิสวำย – หนองคูขำด บ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7 ตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 365.00 เมตร หนำเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุก ไม่น้อยกว่ำ 146.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิว
จรำจรให้เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 43 ข้อ 3 (4)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(18) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยกลำงหมู่บ้ำน บ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8
ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 78.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 390.00 ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 41 ข้อ 2 (29)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(19) โครงกำรเสริมดินลงหิ นคลุ ก ซอยเข้ำสนำมกีฬำ บ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 168.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 147.84 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 168.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 67.20 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจรำจรให้
เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 54,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 5 ข้อ 5
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(20) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยที่ 2 บ้ำนภูมิโพธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 76.00 เมตร หนำ 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 380.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงดินถมข้ำงละ 0.50
เมตร ยำว 76.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมำตรดินถม 15.20 ลบ.ม. ลงหิน
คลุกไหล่ทำงกว้ำง ข้ำงละ 0.50 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร ยำว 76.00 เมตร หรือมี
ปริมำตรหินคลุก 3.80 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
(รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 42 ข้อ 2 (36)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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(21) โครงกำรเสริมดินลงหินคลุก สำยที่ 2 หมู่บ้ำนภูมิโพธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 315.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 277.20 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 315.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 126.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจรำจรให้เรียบร้อย
(รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 45 ข้อ 4 (8)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(22) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำงแก้ว ลำดวนหอม บ้ำนสันติสุข หมู่
ที่ 10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ ำง 3.50 เมตร ยำว 93.00
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 325.50 ตำรำงเมตร วำงท่อ
ระบำยน้ำคอนกรีต ขนำด dia 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดละ 6 ท่อน รวม 6
ท่อน พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบ
รูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 170,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 42 ข้อ 2 (38)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(23) โครงกำรเสริมดินลงหินคลุก สำยบ้ำนนำงพุ พำนิกุล บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 315.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 277.20 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 315.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 126.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจรำจรให้
เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 46 ข้อ 4 (10)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(24) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดม อำเภอสั งขะ จังหวัด
สุรินทร์ ก่อสร้ำงถนนดินกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 455.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือ
มีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 2,038.40 ลบ.ม Slope 1:2 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย
พร้อมวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีต ขนำด dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7
ท่อน รวม 14 ท่อน เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจรำจรให้เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบ
รูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 82,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 47 ข้อ 5 (13)
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(25) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้ำโรงเรียนดมวิทยำคำร บ้ำนเทพ
อุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
78.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 390.00 ตำรำงเมตร
พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่
อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 6 ข้อ 11
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(26) โครงกำรลงหิ นคลุก ซอยทิศตะวันออกหมู่บ้ำน บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุกกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 490.00 เมตร หนำเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 147.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิว
จรำจรให้เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดมกำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 6 ข้อ 8
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(27) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ก่อสร้ำงถนนดินกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 660.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร
หรือมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 2,455.20 ลบ.ม Slope 1:2 เกรด ปรับแต่งให้
เรียบร้อย พร้อมวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีต ขนำด dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2
จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน เกรดเกลี่ ย ปรับแต่งผิ วจรำจรให้เรียบร้อย
(รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 47 ข้อ 5 (10)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(28) โครงกำรปรับปรุงคันสระปรือ บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ก่อสร้ำงบันได จำนวน 1 ชุด และงำนถมดินคันสระมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ
1,140.70 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียด
อื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 136,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 3 ข้อ 2
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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(29) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงรัตนำ จรจอม บ้ำนภูมิพัฒนำ
หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 78.00
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 390.00 ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่ นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม
กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 42 ข้อ 2 (45)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(30) โครงกำรลงหินคลุก สำยระเมี๊ยะ บ้ำนภูมิพัฒนำ หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 365.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรื อมีป ริ มำตรหิ น คลุ กไม่น้อยกว่ำ 146.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ ย ปรับแต่งผิ ว จรำจรให้
เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 44 ข้อ 3 (7)
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุม

(31) โครงกำรขุดลอกห้วยเสน บ้ำนภูมิพัฒนำ หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุ ริ น ทร์ ขุ ดลอกกว้ำ ง 45.00 เมตร ยำว 90.00 เมตร ลึ กเฉลี่ ย 2.00 เมตร หรื อ มี
ปริ มำตรดิน ขุดไม่น้ อยกว่ำ 7,084.00 ลบ. Slope 1:2 (ขุดขน) พร้อมติดตั้งป้ำ ย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 234,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้ำ 3 ข้อ 1
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(32) โครงกำรเกรดถนนภำยในตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สายที่ 1 ถนนสำย บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10 - บ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7 เกรดปรับแต่งถนน
กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 15,000 ตร.ม.
สายที่ 2 ถนนสำย บ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7 - คุ้มหยกทอง เกรดปรับแต่งถนน กว้ำง 4.00
เมตร ยำว 2,200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 8,800 ตร.ม.
สายที่ 3 ถนนสำย บ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5 - บ้ำนออด เกรดปรับแต่งถนน กว้ำง 5.00
เมตร ยำว 2,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 10,000 ตร.ม.
สายที่ 4 ถนนสำย บ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5 - บ้ำนศำลำ เกรดปรับแต่งถนน กว้ำง 6.00
เมตร ยำว 1,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 9,000 ตร.ม.
สายที่ 5 ถนนสำย บ้ำนภูมิคดี หมู่ที่ 2 - บ้ำนโคกสมบัติ เกรดปรับแต่งถนน กว้ำง 5.00
เมตร ยำว 1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 5,000 ตร.ม.
สายที่ 6 ถนนสำย บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 - บ้ำนอำมุย เกรดปรับแต่งถนน กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 2,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 12,000 ตร.ม.
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ประธำนสภำฯ
นำยนิรำช จำนงรักษ์
มติที่ประชุม
นำยก อบต.ดม

สายที่ 7 ถนนสำย บ้ำนสนบ หมู่ที่ 3 - เชื่อมตำบลบ้ำนชบ เกรดปรับแต่งถนน กว้ำง 4.00
เมตร ยำว 3,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 12,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
เป็นจำนวนเงิน 300,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2559 - 2561 หน้ำ 7 ข้อ 12
เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 การกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.2559
อยำกให้ทุกท่ำนได้เสนอช่วงเวลำที่จะกำหนดสมัยประชุมสภำฯ สมัยแรก ประจำปี 2559
เสนอระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
ผู้รับรอง 1. นำยกิตติศักดิ์ สนุกแสน
ผู้รับรอง 2. นำยช่วย บุญเนื่อง
มีมติเป็นเอกฉันท์
3.3 เรื่องการดาเนินโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ อำเภอสังขะ ได้ส่ง
บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ครั ว เรื อ นยำกจนเป้ ำ หมำยปี 2559 มำเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนได้ ก ำหนดเป็ น
เป้ำหมำยในกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ บูรณำกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในระดับ
พื้นที่เป็นประจำทุกปี โดยใช้ครัวเรือนยำกจนที่ต กเกณฑ์ด้ำนรำยได้ จำกข้อมูลควำมจำเป็น
พื้นฐำน(จปฐ.) เป็นเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำร ตำมนโยบำยนำยอรรถพร สิงหวิชัย (ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดสุรินทร์) โดยกำหนดให้มีกำรรำยงำนผลช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอ ในระหว่ำง
ตรวจเยี่ยมมอบนโยบำยแก่ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ของอำเภอในวันที่ 8
ธั น วำคม 2558 และหำกหน่ ว ยงำนได้ ด ำเนิ น ช่ ว ยเหลื อ แล้ ว ขอให้ ร ำยงำนผลกำร
ดำเนินกำร ส่งให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสังขะ ทรำบภำยในวันที่ 27 พฤศจิกำยน
2558 ตำมทะเบียนรำยชื่อครัวเรือนยำกจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2558 ตำบลดม อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 18 รำย ดังนี้
หมู่ที่ 1 นำงเหน็บ สีดำหอม
บ้ำนเลขที่ 15
บ้ำนดม
หมู่ที่ 3 นำยเสำว์ ศิลงำม
บ้ำนเลขที่ 182
บ้ำนสนบ
หมู่ที่ 4 นำยเคลด ที่ดี
บ้ำนเลขที่ 45
บ้ำนสตึง
หมู่ที่ 5 นำงจันดี สตำดี
บ้ำนเลขที่ 47
บ้ำนภูมิโปน
หมู่ที่ 5 นำงแก้ว สมยิ่ง
บ้ำนเลขที่ 116
บ้ำนภูมิโปน
หมู่ที่ 7 นำยสุธี ลำดวนหอม
บ้ำนเลขที่ 60
บ้ำนภูมิสวำย
หมู่ที่ 7 นำยต็อด จันนุบิน
บ้ำนเลขที่ 137
บ้ำนภูมิสวำย
หมู่ที่ 9 นำงใจ ยวนจิต
บ้ำนเลขที่ 193
บ้ำนภูมิโพธิ์
หมู่ที่ 11 นำงจุม ยวนจิต
บ้ำนเลขที่ 137
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 นำงสวน ถิ่นแถว
บ้ำนเลขที่ 122
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 นำงลำดวน เลื่อนทอง บ้ำนเลขที่ 140
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 นำยแมน จำนงรักษ์ บ้ำนเลขที่ 135
บ้ำนเทพอุดม
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หมู่ที่ 11 นำงปำน ผลผกำ
บ้ำนเลขที่ 111
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 นำงวอน จิตรสะอำด บ้ำนเลขที่ 129
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 นำงหำ ดวงดี
บ้ำนเลขที่ 120
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 นำงสุพิน รักษร
บ้ำนเลขที่ 179
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 นำยทูล รักษร
บ้ำนเลขที่ 57
บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 12 นำงสมพำน ศรีเลิศ
บ้ำนเลขที่ 110
บ้ำนภูมิพัฒนำ
3.4 โครงการ “เกษตรแบบพอเพียง” ได้รับแจ้งจำกเกษตรตำบลดม ให้คัดเลือกรำยชื่อ
ผู้ทำกำรเกษตร ตำมโครงกำร “เกษตรแบบพอเพียง” บนพื้นที่ประมำณ 10 ไร่ขึ้นไป โดย
ทำกำรเกษตรแบบลักษณะทำเกษตรแบบผสมผสำน ที่นำทฤษฎีใหม่ภำยใต้ภูมิปัญญำเดิม
และอยู่บนพื้นฐำนของเกษตรแบบพอเพียงเข้ำมำปรั บใช้อย่ำงเหมำะสม เพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุด ถูกจัดแบ่งเป็นพื้นที่กำรทำเกษตรในรูปแบบต่ำงๆ ตำมอัตรำส่วนพอเพียง เกษตร
ผสมผสำน ซึ่งได้ทำเกษตรรูปแบบต่ำง ๆ อำทิเช่น ทำนำ ทำสวน เพำะเห็ด และเลี้ยงสัตว์
บนพื้นที่ 10 ไร่ และสำมำรถผลิตพืชผลทำงเกษตรออกสู่ตลำดได้อย่ำงทั่วถึงมีเงินหมุนเวียน
อยู่ตลอดเวลำ ขำยพืชผักสวนครัวได้ทุกวัน ขอให้แต่ละหมู่สำรวจส่งรำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำย
ดังกล่ำวส่งให้สำนักงำนเกษตรอำเภอสังขะ ขอให้แต่ละหมู่ส่งรำยชื่อบุคคลในเขตพื้นที่ของ
ท่ำนส่งให้เกษตรอำเภอคัดเลือกในเบื้องต้นด้วยครับ
หมู่ 1 ไม่มี
หมู่ 2 นำยยัน ยิ่งหำญ
หมู่ 3 นำยประนอม ที่ดี
หมู่ 4 นำยต๊ะ หงษ์แก้ว
หมู่ 5 ไม่มี
หมู่ 6 ไม่มี
หมู่ 7 ไม่มี
หมู่ 8 ไม่มี
หมู่ 9 นำยสมคิด สูญสุข
หมู่ 10 นำงสำรำญ ยิ่งหำญ
หมู่ 11 นำยสุชำติ ศิริมั่น
หมู่ 12 นำยรัน ยิ่งหำญ
ระเบียบวาระที่ 4
น.ส.อมรำ แย้มงำม

เรื่องอื่น ๆ
1. รายงานผลการติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตาบลดม
ประจาปี พ.ศ.2558
อ้ำงถึงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (5) ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒ นำท้องถิ่น และ
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน
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อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน
ตำมแบบประเมิ น 3/1 แบบประเมิ น ผลกำรด ำเนิน งำนตำมยุ ท ธศำสตร์ ในปี 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม รำยงำน ณ เดือน พฤศจิกำยน 2558 แต่ละด้ำนที่ได้ปฏิบัติ
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 11 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 1 โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำสังคม และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 23 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 9 โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 9 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 4 โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 26 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 4 โครงกำร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน พั ฒ นำกำรคมนำคมและสำธำรณู ป โภค
สำธำรณูปกำร
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 93 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 44 โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้ำนสำธำรณสุข
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 17 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 2 โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 29 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 19 โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้ำนกำรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 9 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 4 โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้ำนกำรบริหำรงำน กำรพัฒนำ บุคลำกรและกำรบริกำรประชำชน
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏในแผน 26 โครงกำร
ได้ปฏิบัติ 5 โครงกำร
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผนทั้ง 1-9 คิดเป็น ร้อยละ 37.39
รับทรำบ
2. การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลดม
ขณะนี้เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพมี งบประมำณเหลือจำกปี 2558 สำมแสนกว่ำบำท
คำดว่ำประมำณเดือนมีนำคม 2559 จะสมทบเข้ำมำอีกสำมแสนกว่ำบำท และ อบต.สมทบ
อีก 2 แสนบำท ซึ่งเป็นโครงกำรที่ มีห น่ว ยงำนหลำยภำคส่ ว นเข้ำร่ว ม ส่ ว นใหญ่จะเป็ น
กิจกรรมแก้ไขปัญหำ กำรป้องกัน เช่น ยำเสพติด สำรเคมีตกค้ำง ปัญหำไข้เลือดออก ปัญหำ
สุขภำพ ควำมดัน เบำหวำน ควำมเครียด อยำกให้ แต่ละหมู่บ้ำนร่ว มกันจัด ทำโครงกำร
เหล่ำนี้เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจำกกองทุนฯ ซึ่งพบว่ำไม่มีหมู่บ้ำนขอรับงบประมำณมำกเท่ำใด
นัก เพรำะเหตุผลใด ฉะนั้นงบประมำณดังกล่ำวจะต้องส่งกลับ สปสช. เรำจะนำโครงกำรเข้ำ
ประชุม วันนี้ อยำกจะนำเรียนสอบถำม ว่ำติดขัด ประกำรใด เชิญประธำน อสม.แต่ละหมู่
ชี้แจง
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เนื่องจำกเดือนตุลำคมหมู่บ้ำนมีงำนเข้ำมำมำก ทำงประธำนฯ จะนัดประชุมบ่ำยวันนี้ ที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดม เพื่อหำรือจัดทำโครงกำรดังกล่ำว คำดว่ำจะได้ข้อสรุป
ภำยในวันนี้ครับ
ปลัด อบต.ดม
สำหรับโครงกำรต่ำงๆ ยกตัวอย่ำง เช่น ควบคุมปัญหำไข้เลือดออก ติดขัดประกำรใดขอให้
สอบถำมได้เลย สอบถำมผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ กองทุนฯ ได้ที่นำงสำวรุ่งรัตน์ สีแสด สำหรับ
ขั้นตอนกำรดำเนินเช่น ชื่อ โครงกำร เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ วิธีกำร งบประมำณ ฯลฯ ซึ่ง
ขั้นตอนโครงกำรเหล่ำนี้จะต้องรำยงำนให้ สตง. ทรำบด้วย
นำยก อบต.ดม
ขอให้ประธำน อสม.แต่ละหมู่ ได้เสนอโครงกำรขอรับเงิน จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ตำบลดม เกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกองทุนฯ ที่กำหนดไว้ด้วยครับ
ที่ประชุม
รับทรำบ
3. การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิ
พลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ ปี 2558)
นำยก อบต.ดม
อยำกสอบถำมสมำชิก ผู้นำแต่ละหมู่ ร่วมกันเสนอรูปแบบกำรจัดงำนวันพ่อ
ประธำนสภำฯ
ขอให้สมำชิกและผู้นำหมู่บ้ำนทุกท่ำนช่วยกันนำเสนอด้วยครับ
นำยนยินทร์ เหล่ำดี
เห็นด้ว ยกับนำยก อบต.ดม จัดตำบลใดตำบลหนึ่ง ขอให้เป็นกิจกรรมที่มี ชำวบ้ำนมีส่ว น
ร่วมกับถวำยพระพรฯ เยอะ ๆ ครับ
นำยปรีชำ สุขอุ้ม
อยำกให้จัดถวำยพระพรฯ ณ สนำม อบต.ดม เหมือนทีเ่ คยที่จัดมำครับ
ส.อบต ม.5
ขอเสนอกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นงำนมหรรสพ เช่น มวย
นำยสุรเกียรติ แม่นผล อยำกให้จัดถวำยพระพรฯ ณ สนำม อบต.ดม
นำยรุณ อนงค์ชัย
เห็นด้วยกำรจัดงำนถวำยพระพรและมหรรสพ เพื่อเป็นกิจกรรมตัวอย่ำงให้กับตำบลอื่นและ
ถวำยควำมจงรักภักดี ทั้งนี้ แล้วแต่ทำงคณะผู้บริหำรครับ
นำยก อบต.ดม
ขอบคุณทุกท่ำนที่เสนอแนะมำ ทำงผู้บริหำรจะพิจำรณำกันอีกครั้งครับ
นำยก อบต.ดม
ปลัด อบต.ดม
ที่ประชุม
นำยก อบต.ดม

4. การจัดงานวันลอยกระทง ประจาปี พ.ศ. 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
งำนลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 ทำงวัด เทพอุดมคีรี สอบถำมว่ำ
อบต.จะสนับสนุนยังไงมำบ้ำง จะจัดรูปแบบไหน มีส่วนร่วมยังไง
ขอชี้แจง เนื่องจำกปีนี้ทำงวัดไม่มีกำรทำเรื่องของบสนับสนุนเข้ำมำ ทำง อบต.ดม จึงไม่
สำมำรถสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวได้
รับทรำบ
5. เรื่องมิเตอร์ประปาหมู่บ้านสุญหาย
เรื่ อ งกำรซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ประปำ หม ่ที่ 7 ขณะนี้ มิ เ ตอร์ ป ระปำสู ญ หำย ขอให้ ช่ ว ย
ตรวจสอบตั้งเวรยำมด้วย
6. เรื่องสลากกาชาดประจาปี 2558
ขอให้รวบรวมเงินสลำกกำชำดส่งให้เสมียนตรำอำเภอสังขะ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2558
7. งานบุญกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดเทพคีรีอุดม หมู่ที่ 11 ตาบลดม อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
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ที่ประชุม
รองจำรุณี พำนิกุล

นำยก อบต.ดม
นำงล้น พิกุลทอง
นำยก อบต.ดม
ทีป่ ระชุม
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.ดม
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม

ขอควำมร่ ว มมื อ สมำชิ ก ตำบลดมในฐำนะกรรมกำรร่ ว มงำนบุ ญ กฐิ น สำมัค คี ท อดถวำย
วัดเทพอุดม ร่วมกันประชุมเรื่องเตรียมงำนร่วมขบวนแห่ฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558
เวลำ 17.00 น. พร้อมร่ว มร่วมทำบุญตำมกำลังศรัทธำ ณ วัดเทพคีรีอุดม ในวันที่ 25
พฤศจิกำยน 2558 ด้วยครับ
รับทรำบ
ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ 2 เรื่อง
1. เรื่ อ งเกษตรผสมผสำน ซึ่ ง ต ำบลดมมี ทั้ ง หมด 7 หมู่ บ้ ำ น ขอให้ เ ตรี ย มส ำเนำบั ต ร
ประชำชนทะเบียนบ้ำน ส่งให้กับนำยชยำงกูร กงแก้ว รวบรวมเพื่อรำยงำนจังหวัดสุรินทร์
ต่อไป
2. กลุ่มหมู่บ้ำนบทบำทสตรี ซึ่งตำบลดมมีทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ กลุ่มปั้มน้ำมัน กลุ่มน้ำพริก
กระปุก กลุ่มรักผ้ำไหม และกลุ่มเลี้ยงหมู ขอให้มำรับใบกำรปรับจำกจังหวัด ฯ เพื่อนำส่ง
จังหวัดฯ ภำยในวันนี้ ขอบคุณคะ
ขอให้แต่ละกลุ่มรีบชำระยอดค้ำงหนี้ ไม่อยำกให้ช้ำ กลุ่มใดชำระแล้วให้สำเนำมำแนบเป็น
หลักฐำนด้วย
ขอเพิ่ม เติม จำกนำยก อบต. เรื่ องกองทุ น หมุ น เวี ย น ติ ด ตำมมำหลำยปี แล้ ว เจ้ ำหน้ ำ ที่
ดำเนินกำรทวงถำมไปถึงไหนแล้ว ยังไม่รู้ข้อมู ลว่ำหมู่ไหนค้ำงเท่ำไหร่ อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ทำ
หนังสือทวงถำม ผู้ที่มีรำยชื่อติดหนี้ มำรำยงำนชี้แจงควำมคืบหน้ำด้วยค่ะ
ให้สมำชิกทำหนังสือรำยงำนสอบถำมและติดตำมด้วย
รับทรำบ
กำรขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอำยุ พิกำร ขอให้ดำเนินกำรภำยในเดือนพฤศจิกำยน 58 ขอ
ฝำกประชำสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ตำมสิทธิ์
เพิ่มเติมประชำสัมพันธ์เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บำท ระหว่ำงวันที่ 1
ตุ ล ำคม 2558 – 30 กั น ยำยน 2559 ตำมที่ รั ฐ บำลจะจ่ ำ ยให้ 1 ปี หลั ง คลอดใน
ครอบครัวที่ยำกจน ขอตรวจสอบรีบมำขึ้นทะเบียนด้วย
มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หำกไม่มี ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม
รับทรำบ

เลิกประชุม เวลำ 15.30 น.
มยุรี สุวรรณรำช
(นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
เลขำนุกำรสภำ อบต. ดม
สุทัศน์ พระงำม
(นำยสุทัศน์ พระงำม)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17
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

