รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 /๒๕๕7
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
๑
๒
๓
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
ผู้มาประชุม
นายสุทัศน์ พระงาม
นางล้น พิกุลทอง
นางสาวมยุรี สุวรรณราช
นางสุวรรณี ตุ้มทอง
นางอภิญญา อุตราศรี
นายสนอง สุขอุ้ม
นายอาทิตย์ ปัดภัย
นายปรีชา สุขอุ้ม
นายวันดี มณฑล
นายอภิสิทธิ์ พลศรี
นายทศ แม่นผล
นายฤทธิ์ อกอุ่น
นายนยินทร์ เหล่าดี
นายเสาเพ็ญ บุญสอน
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
นายสรอน วงษ์มี
นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
นายไพฑูรย์ สมนาค
นายช่วย บุญเนื่อง
นายทรงเกียรติ คาฝอย
นายชื่น ยิ่งหาญ
นายอาทิตย์ ชื่นบาน
นายนิราช จานงรักษ์
นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
นายประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายล้าเลิศ พัวพัฒนโชติ
นายชาคร นันทา
นางจารุณี พานิกุล
นายเสถียน เลื่อนทอง
นางกฤษณา หงษ์แก้ว
นายสามารถ สุดาจันทร์
นายสมบัติ สามใจ
นายเติม ตุ้มทอง

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

ลายมือชื่อ

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

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
เลขานุการนายก อบต.ดม
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม

สุทัศน์ พระงาม
ล้น พิกุลทอง
ลาป่วย
สุวรรณี ตุ้มทอง
อภิญญา อุตราศรี
สนอง สุขอุ้ม
อาทิตย์ ปัดภัย
ปรีชา สุขอุ้ม
วันดี มณฑล
อภิสิทธิ์ พลศรี
ลากิจ
ฤทธิ์ อกอุ่น
นยินทร์ เหล่าดี
ลากิจ
ชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
สรอน วงษ์มี
สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
ไพฑูรย์ สมนาค
ช่วย บุญเนื่อง
ทรงเกียรติ คาฝอย
ชื่น ยิ่งหาญ
อาทิตย์ ชื่นบาน
นิราช จานงรักษ์
เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ล้าเลิศ พัวพัฒนโชติ
ลากิจ
จารุณี พานิกุล
สามารถ สุดาจันทร์
สมบัติ สามใจ
-

๒
ลาดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ – สกุล
นายเสรือย ยิ่งชื่น
นายวินัย มะโนบาล
นายเสาว์วัน สายบุตร
รายรุณ อนงชัย
นายเกียน ม่านทอง
นายสุรเกียรติ ผลแม่น
นายสนอง คาศรี
นายพิวัน มีดี
นายจีระศักดิ์ ภูผา

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบลดม
ผู้ใหญ่บ้าน (ต.เทพรักษา)

ลายมือชื่อ
เสรือย ยิ่งชื่น
วินัย มะโนบาล
เสาว์วัน สายบุตร
รุณ อนงชัย
เกียน ม่านทอง
สุรเกียรติ ผลแม่น
สนอง คาศรี
พิวัน มีดี
จีระศักดิ์ ภูผา

๓
(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 / ๒๕๕7
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา 10.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
—————————————
เริ่มประชุมเวลา
10.00 น.
รองประธานสภาฯ
เมื่อถึงเวลากาหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
มาครบองค์ประชุม รองประธานสภาฯ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดม ชั่วคราว) จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมเข้าห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม มาครบองค์ประชุมแล้ว ใคร่ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ดม
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแจ้งให้ทราบว่า นายเสาเพ็ญ บุญสอน ส.อบต. หมู่ที่ 6 ลากิจ , นายทศ แม่นผล
ส.อบต. หมู่ที่ 5 และ นายชาคร นันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ลากิจ
ต่อไปเชิญท่านนายกฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ
ไม่มีครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
3.1 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม (ชั่วคราว)
เนื่ อ งจากปลั ดองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลดม ซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ ป่ว ย จึง ขอเลื อ ก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลดม (ชั่ว คราว) ตามข้อ 19 ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้อ งถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้นา
ความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระทาด้วยวิธีการยกมือ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อครับ
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ (ส.อบต. หมู่ที่ 7) เรียนประธานสภาฯ นายก อบต.ดม สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายสนอง สุขอุ้ม (ส.อบต. หมู่ที่ 2) เป็นเลขานุการสภาฯ
(ชั่วคราว) ครับ
ผู้รับรองคนที่ 1 นายอาทิตย์ ปัดภัย
ผู้รับรองคนที่ 2 นายสิรพงศ์ หงส์ศรีจันทร์

๔
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายก อบต.ดม

ประธานสภาฯ
นายก อบต.ดม

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายก อบต.ดม

3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2557
และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี 2557
ตามที่เราได้ประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 และได้นาวาระนี้มา
ประชุมกัน อีกครั้ง เพื่อให้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2557 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี 2557
นั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวฯ หรือไม่ครับ
ไม่มี
ถ้าหากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อซักถาม ดังนั้น ผมในฐานะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
มีข้อสงสัย ในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หน้า 21 ช่องหมายเหตุ
ซึ่งมีคาว่าจ่ายขาด นั้น ผมอยากให้ท่านนายกฯ ได้อธิบายครับ ซึ่งผมคาดว่าจะผิดจากความ
เป็นจริงครับ
ตามที่ ผ มได้ ต รวจสอบเอกสารที่ ท่ า นประธานสภาฯได้ ก ล่ า วถึ ง แล้ ว พบว่ า เกิ ด ความ
ผิ ดพลาดจากการพิม พ์ผิ ด ซึ่ง รายละเอี ยดการเบิ กจ่ ายนั้ น คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมิ น ผล ได้ต รวจสอบกั บ ส่ ว นการคลั ง แล้ ว ถูก ต้ อ ง โดยมี แ ค่ คาว่ าจ่ า ยขาดซึ่ งอยู่ ผิ ด
ตาแหน่ง ซึ่งผมจะได้แจ้งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้แก้ไขให้ถูกต้องครับ
รับทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือ ไม่ครับ หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ผมรบกวนท่าน
นายก อบต.ดม ได้สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2557
และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
จากการที่ได้ร ายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ประจาปี 2557 และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี 2557 ให้ทุกท่านทราบไปแล้วในการประชุมครั้งที่
แล้ว โดยสรุปใจความสาคัญคือ องค์การบริหารส่วนตาบลดมมีโครงการในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2557-2559) ทั้งหมด 268 โครงการ และมีโครงการที่เสร็จ จานวน 90
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.58 ซึ่งปรากฏในเอกสารที่ได้แจกทุกท่านแล้วครับ
รับทราบ
3.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2560 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วได้พิจารณาแล้ว ผมจะขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ เลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 21 เสียง งดออกเสียง – เสียง
3.4 เรื่องการเตรียมการจัดทาข้อบัญญัติตาบล เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ซึ่งการเตรียมการในการจัดทาข้อบัญญัติตาบล เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ นั้นผมจะขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้ชี้แจงครับ
ตามที่ได้มีหน่วยงานจากจังหวัดสุรินทร์ มาตรวจสอบฟาร์มสุก รของ นายบัวลอย สมสุข
กรณีฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในบริเวณข้างเคียง และได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพ วันนี้
จึงขอให้ทุกท่านได้เสนอว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะได้กาหนดทิศทางในการ
จัดทาข้อบัญญัติฯ ต่อไป
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อยากให้สมาชิกสภาฯ เสนอเบื้องต้น ตามลาดับหมู่บ้านนะครับ จะได้เกิดความเรียบร้อย
ประหยัดเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมจัดทาข้อบัญญัติต่อไป ขอเชิญตั้งแต่
หมู่ที่ 1 เลยครับ เชิญครับ
กานันตาบลดม
สาหรับหมู่ที่ 1 นั้นชุมชนค่อนข้างแออัด เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง พบปัญหาการอาศัยอยู่
อย่ างหนาแน่น ของครัว เรือนในบางจุด ซึ่งปัญหาที่พบจะมีปัญหา ส้ว มเต็มส่งกลิ่ นเหม็น
ปัญหาขยะที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะขยะพลาสติก
นายสนอง สุขอุ้ม
ผมขอเสนอปัญหาการทารั้วบ้านของชาวบ้านที่รุกล้ามายังถนนสาธารณะ ปัญหามลภาวะที่
เกิดจากสถานประกอบการและโรงงานต่าง ๆ ครับ
นายรุณ อนงค์ชัย
ผมขอเสนอปัญหาการใช้สารเคมีกาจัดแมลง และกาจัดวัชพืช ซึ่งมีการใช้กันอย่างมากใน
พื้นที่ , ปัญหาฝุ่นละออง , ปัญหารถถมดิน และปัญหาโรงฆ่าสุกร ครับ
นายอาทิตย์ ปัดภัย
ผมขอเสนอปัญหาที่เกิดจากโรงสี ซึ่งก่อให้เกิดเสียงและฝุ่นละออง , ปัญหาการเลี้ยงหมู ซึ่งส่ง
กลิ่นเหม็น , โรงผลิตอิฐบล็อก ซึ่งก่อให้เกิดเสียง ฝุ่น และกลิ่น , ปัญหาการถมที่ดิน ที่มีการ
ถมสู งเกิน และถมไม่ว างท่อระบายน้า , ปัญหาการใช้ยาฆ่า หญ้า โดยเฉพาะในสวนยาง ,
ปัญหารดดูดส้วมที่มีการกาจัดไม่ได้มาตรฐาน
นายปรีชา สุขอุ้ม
เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง
นายวันดี มณฑล
ผมขอเสนอเรื่องปัญหาของโรงเลี้ยงหมู ซึ่งเป็นปัญหาหลักของหมู่ที่ 4 , ปัญหาของถนนดิน
จากบ้านสนบ ถึงบ้านอามุย ซึ่งมีฝุ่นละอองมาก , ปัญหาการถมดินทับท่อระบายน้า ร่อง
ระบายน้า ทาให้น้าเสียจากครัวเรือนมาท่วมขังบนถนน , ปัญหาการใช้ยาฆ่าหญ้า , ปัญหาน้า
เสียจากครัวเรือน
นายอภิสิทธิ์ พลศรี
เสนอปัญหามลภาวะทางเสียง ที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
นายสุรเกียร์ติ ผลแม่น ผมขอเสนอปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในอนาคต ,
ปัญหาจากการเลี้ยงหมูในครัวเรือนที่มีมากกว่า 3 ตัว ซึ่งส่งกลิ่นรบกวนบ้านข้างเคียง ,
ปัญหาการทาอิฐบล็อก ซึ่งมีด้านเสียง ฝุ่น และกลิ่น
นายฤทธิ์ อกอุ่น
เสนอปัญหาการถมที่ดิน
นายเกียน ม่านทอง เสนอปัญหาขยะ เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ , การไม่มีที่ทิ้งขยะ
นายนยินทร์ เหล่าดี เสนอเรื่องการเลี้ยงหมู , ปัญหาขยะ , การลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ , การเผาขยะที่ไม่
ถูกต้อง , การบุกรุกถนนสาธารณะ , ปัญหาฝุ่นที่เกิดจากถนน
นายสรอน วงษ์มี
ปัญหาการนาขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ , ปัญหารถดูดส้วม , ปัญหารถจักรยานยนต์เสียงดัง
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ เสนอปัญหาการถมที่ดินสูงและการถมที่ดินโดยไม่วางท่อระบายน้า ทาให้เกิดน้าขังบนถนน
นายวินัย มะโนบาล เสนอปัญหาการเผาตองซังข้าว ทาให้เกิดมลพิษและฝุ่นละออง , ปัญหาฝุ่นละอองจากรถขน
ดิน , ปัญหาการใช้เคมีในการเกษตร , ปัญหาน้าขังเฉอะแฉะ , ปัญหาวัยรุ่นในงานมหรศพ
นายช่วย บุญเนื่อง
เสนอปัญหาการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
นายชื่น ยิ่งหาญ
เสนอปัญหาการทารั้วล้ามายังถนนสาธารณะ , ปัญหาการปล่อยน้าเสียจากครัวเรือน , ปัญหา
การทิ้งขยะ , ปัญหาฝุ่นจากรถถมที่ดิน , ปัญหาการใช้ยานพาหนะด้วยความเร็วสูงในเขต
ชุมชน
นายทรงเกียรติ คาฝอย เสนอปัญหาการถมดิน
นายนิราช จานงรักษ์ เสนอปัญหาขยะ และการถมที่ควรให้มีการวางท่อระบายน้า
นายอาทิตย์ ชื่นบาน เสนอปัญหาขยะ และปัญหามลภาวะทางเสียง เช่น การจัดงานมหรศพ
นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน เสนอปัญหารถขนดิน , กลิ่นของมูลสุกร
นายสมบัติ สามใจ
เสนอปัญหาขยะ , ปัญหาการถมดิน , ปัญหามลพิษทางเสียง
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ตามที่หลายท่านได้เสนอมาแล้ว ผมขอเสนอเพิ่มเติมครับ ซึ่งปัญหาที่ผ มจะเสนอนั้น คือ
การทาไม้ แกะสลักไม้ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงและฝุ่นละออง , ปัญหาของจุดรวมยาง ซึ่งมีกลิ่นของ
น้ากรดซึ่งแรงมาก สาหรับการประชุมในวันนี้นั้น เป็นเพียงขั้นแรกในการจัดทาข้อบัญญัติฯ
นะครับ เรียนเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอแนะครับ
นายก อบต.ดม
ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไปนะครับ การประชุมครั้งนี้เป็นเพียงการเตรียมการเพื่อ
จัดทาข้อบัญญัติฯ การประชุมคราวหน้าจะได้รวบรวมข้อมูล นี้ และให้ท่านไปประชาคม
หมู่บ้าน และจะได้ทาประชาคมในระดับตาบลต่อไป อยากให้ทุกท่านกลับไปพิจารณาว่าจะ
ทาอย่างไร
ประธานสภาฯ
สาหรับข้อมูลที่เราได้เสนอกันในวันนี้ จะได้ให้เจ้าหน้าที่ ได้นาไปแยกและสรุปมาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาข้อบัญญัติต่อไปครับ
นายนิราช จานงรักษ์ จากที่เคยศึกษามา ผมขอแจ้งแนวทางการจัดทาข้อบัญญัติฯ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ครับ
1. รับฟังความเห็นจากประชาชน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ
3. จัดทาร่างข้อบัญญัติฯเสนอนายกฯ
4. นาเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านนิราช จานงรักษ์ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบหลักการจัดทาข้อบัญญัติ
ซึ่งการประชุมในวันนี้ก็เป็นการรับฟังความเห็นจากผู้นาหมู่บ้านทุกท่านก่อนที่จะไปรับฟัง
ความเห็นจากประชาชนครับ
นายวันดี มณฑล
เรียนท่านประธานที่เคารพเนื่องด้วยเราก็ได้ประชุมกันมานานมากแล้ว และด้วยด้วยกระผม
มีธุระด่วนจึงขออนุญาตลาท่านประธานไปทาธุระด่วนครับ
นายไพฑูรย์ สมนาค ผมขออนุญาตลาไปทาธุระด้วยครับ
นายอาทิตย์ ปัดภัย
ผมขออนุญาตลาไปทาธุระด้วยครับ
ประธานสภาฯ
รับทราบ มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ดังนั้นเราจะทาการประชุมกันต่อไป โดยมีผู้เข้า
ประชุมทั้งหมด 19 คน นะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
3.5 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ขอเชิญท่านนายก อบต.ดม ได้ชี้แจงครับ
นายก อบต.ดม
ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อน มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจ่ายขาด
เงินสะสม เนื่องจากไม่มีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันนี้เราจึงจะมาพิจารณากันเป็นรายข้อว่ามีความจาเป็น เร่งด่วน สมควรจ่ายขาดเงินสะสม
หรือไม่
นายนิราช จานงรักษ์ ผมว่าทาได้ครับเนื่องจากเป็นความเร่งด่วน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ประธานสภาฯ
ท่านอื่นมีอะไรจะเสนอหรือไม่ครับ
นายสนอง สุขอุ้ม
ผมเห็นว่าเหมาะสมแล้วครับในการจ่ายขาดเงินสะสม
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ ผมเห็นว่ามีความจาเป็นเร่งด่วน สมควรให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
นายนิราช จานงรักษ์ สอบถามยอดงบประมาณที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้
ประธานสภาฯ
ทางส่วนการคลังแจ้งมาว่า เงินสะสมมีทั้งหมด 7,105,242.43 บาท สามารถจ่ายเป็นเงิน
สะสมได้ 3,828,739.93 บาท
นายก อบต.
ทาง อบต. ได้มีกองทุนเงินสารองเงินสะสม ซึ่งกันไว้แล้ว 25%
ประธานสภาฯ
เชิญรองประธานสภาฯ มาดาเนินการแทนเนื่องจากผมรู้สึกไม่ค่อยสบายครับ
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ที่ประชุม
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เมื่อทุกท่านได้พิจารณากันมาพอสมควรแล้ว ต่อไปดิฉันจะให้ทุกท่านพิจารณาโครงการที่จะ
น ามาจ่ า ยขาดเงิ น สะสม ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 28 โครงการ รวมเป็ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
4,119,000 บาท ซึ่งจะให้ท่านพิจารณาเป็นรายโครงการว่ามีความจาเป็นและเร่งด่วน
สมควรแก่การจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 บ้านนายประวัติ จงสุข บ้านดม
หมู่ที่ 1 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 77,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 57 ข้อ 2
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(2) โครงการเสริมดินลงหินคลุก ถนนสายบ้านนายเดือน ยิ่งหาญ บ้านดม หมู่ที่ 1 ตาบล
ดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 379.50 ลบ.ม Slope 1:2 เกรด
เกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา
เฉลี่ ย 0.10 เมตร หรือ มี ปริ ม าตรหิ น คลุ ก ไม่น้ อ ยกว่ า 110.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 57 ข้อ 4
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตาบลดม อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 57 ข้อ 6
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(4) โครงการเสริมดินลงหินคลุก ซอยบ้านนางอาพร ยิ่งสุด บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 775.20 ลบ.ม Slope 1:1 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้า คอนกรีต ขนาด dia 0.30 x 1.00 เมตร
จานวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน รวม 8 ท่อน ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 76.50 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 58 ข้อ 9
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตาบลดม อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50
เมตร ยาว 151.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินถม 30.20 ลบ.ม.

๘

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 151.00 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก 7.55 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1
ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 400,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 69 ข้อ 89
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(6) โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เสริมถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 519.20 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 236.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 58 ข้อ 12
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายพร้อม ผ้าผิวดี บ้านสตึง
หมู่ที่ 4 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว
38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตร
ดินถม 7.60 ลบ.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร ยาว 38.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 1.90 ลบ.ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ
รูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 59 ข้อ 15
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(8) โครงการลงหิ น คลุ ก บ้ า นสตึ ง หมู่ ที่ 4 ต าบลดม อ าเภอสั ง ขะ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
ลงหิ น คลุ ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.10 เมตร หรือ มี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 139.50 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 59 ข้อ 17
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(9) โครงการปรับปรุงคลองห้วยเสน บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ลบ.ม. slope 1:2 เกรดปรับแต่ ง ให้เรียบร้อย
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 86,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 53 ข้อ 4
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
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(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตาบล
ดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 25.00
ลบ.ม. ลงหิ นคลุกไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร ยาว
125.00 เมตร หรื อ มีป ริมาตรหิ น คลุ ก 6.25 ลบ.ม. พร้ อมติ ดตั้ งป้ ายประชาสั ม พัน ธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 331,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 59 ข้อ 20
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(11) โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ เสริมถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 264.00 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หิ น คลุ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 120.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ ย ปรั บ แต่ ง ผิ ว จราจรให้ เ รี ย บร้ อ ย
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 59 ข้อ 21
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 ตาบลดม อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ
รูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 60 ข้อ 25
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(13) โครงการเสริมดินลงหินคลุก ถนนภายใน บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 ตาบลดม อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 460.80 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้า คอนกรีต ขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร
จานวน 1 จุดๆละ 9 ท่อน รวม 9 ท่อน ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 96.00 ลบ.ม. เกรด
เกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 60 ข้อ 28
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
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(14) โครงการก่อสร้างถนนดิน ระหว่างบ้านนายเสรือย ยิ่งชื่น กับคุ้มศรีมงคล บ้านซีจรูก
หมู่ที่ 6 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 390.00 เมตร สูงเฉลีย่ 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,386.80
ลบ.ม. Slope 1:2 เกรด เกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต
ขนาด dia 0.60 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุด ๆละ 7.00 ท่อน รวม 14 ท่อน เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 60 ข้อ 27
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมพร สมานอยู่ บ้านภูมิ
สวาย หมู่ที่ 7 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบ
รูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 61 ข้อ 29
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่บ้าน ตาบล
ดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ
0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 12.60 ลบ.ม.
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 63.00 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุก 3.15 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1
ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 61 ข้อ 31
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(17) โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.55 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,398.83 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรด เกลี่ย ปรับแต่งให้
เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุด จุด
ละ 7.00 ท่อน รวม 14 ท่อน เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียด
อื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 61 ข้อ 32
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(18) โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 300,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 53 ข้อ 8

๑๑
ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมูล บุญเนื่อง บ้านภูมิโพธ์ หมู่
ที่ 9 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 38.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน
ถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 7.60
ลบ.ม. ลงหิ น คลุ กไหล่ ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.05 เมตร ยาว
38.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 1.90 ลบ.ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.
ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 62 ข้อ 37
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(20) โครงการเสริมดินลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้านภูมิโพธ์ หมู่ที่ 9 ตาบลดม อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้ าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 264.00 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิว
จราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 62 ข้อ 39
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางยุน จุกหอม บ้านสันติสุข หมู่ที่
10 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดินถม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 46.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 103.50 ลบ.ม. ถนน
คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 161.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาด dia 0.30 x 1.00
เมตร จานวน 1 จุดละ 4 ท่อน รวม 4 ท่อน (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม
กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 90,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 63 ข้อ 44
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางยุทธ ลาดวนหอม บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 10 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว
17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 35,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 63 ข้อ 45
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

๑๒

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

(23) โครงการเสริ มดินลงหิ นคลุ ก สายบ้านนางพุ พานิกุล หมู่บ้านสั นติสุ ข หมู่ที่ 10
ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 264.00 ลบ.ม Slope 1:2
เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
เฉลี่ ย 0.10 เมตร หรือ มี ปริ ม าตรหิ น คลุ ก ไม่น้ อ ยกว่ า 120.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 62 ข้อ 42
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตาบลดม อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 400,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 63 ข้อ 47
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(25) โครงการลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หิ น คลุ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 139.50 ลบ.ม. เกรดเกลี่ ย ปรั บ แต่ ง ผิ ว จราจรให้ เ รี ย บร้ อ ย
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 63 ข้อ 49
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดบ้านภูมิคดี - หมู่ 2 บ้านภูมิ
พัฒนา หมู่ที่ 12 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 63 ข้อ 51
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
(27) โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตาบลดม อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ เสริมถนนดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 399.60 ลบ.ม Slope 1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรียบร้อย
ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 111.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 64 ข้อ 53
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

๑๓

ที่ประชุม
รองประธานสภาฯ

(28) โครงการปรับเกรดถนนในเขต ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียด
อื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กาหนด)
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2558 - 2560 หน้ำ 64 ข้อ 55
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนน 14 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

ทีป่ ระชุม

3.5 การกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยแรก ประจาปี
พ.ศ. 2558
อยากให้ทุกท่านได้เสนอช่วงเวลาที่จะกาหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจาปี 2558
เสนอระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ผู้รับรอง นายนิราช จานงรักษ์ และ นายทรงเกียรติ คาฝอย
มีท่านใดเสนออีกหรือไม่คะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมเลยนะคะ
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยแรก ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ขอมติด้วยคะ
มีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4
นายนิราช จานงรักษ์

เรื่องอื่น ๆ
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) ไม่สว่าง อยากให้ผู้บริหารนาไปพิจารณาดาเนินการ

นายสนอง สุขอุ้ม
รองประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา ๑7.0๐ น.
สนอง สุขอุ้ม
(นายสนอง สุขอุ้ม) ผู้จดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ดม (ชั่วคราว)
สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ดม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 / ๒๕๕7 เมื่อวันที่
19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ได้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมแล้ว
ลงชื่อ อาทิตย์ ชื่นบาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ชื่นบาน)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
ลงชื่อ สนอง สุขอุ้ม
(นายสนอง สุขอุ้ม)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ อาทิตย์ ปัดภัย
(นายอาทิตย์ ปัดภัย)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

