(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผู้มาประชุม
ประธานสภา อบต.ดม
๑
นำยสุทัศน์ พระงำม
สุทัศน์ พระงำม
รองประธานสภา อบต.ดม
๒
นำงล้น พิกุลทอง
ล้น พิกุลทอง
เลขานุการสภา อบต.ดม
๓
นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช
มยุรี สุวรรณรำช
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑
๔
นำงสุวรรณี ตุ้มทอง
สุวรรณี ตุ้มทอง
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒
๕
นำงอภิญญำ อุตรำศรี
อภิญญำ อุตรำศรี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒
๖
นำยสนอง สุขอุ้ม
สนอง สุขอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓
๗
นำยอำทิตย์ ปัดภัย
อำทิตย์ ปัดภัย
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓
๘
นำยปรีชำ สุขอุ้ม
ปรีชำ สุขอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔
๙
นำยวันดี มณฑล
วันดี มณฑล
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔
๑๐ นำยอภิสิทธิ์ พลศรี
อภิสิทธิ์ พลศรี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕
๑๑ นำยทศ แม่นผล
ทศ แม่นผล
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕
๑๒ นำยฤทธิ์ อกอุ่น
ฤทธิ์ อกอุ่น
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖
๑๓ นำยนยินทร์ เหล่ำดี
นยินทร์ เหล่ำดี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖
๑๔ นำยเสำเพ็ญ บุญสอน
เสำเพ็ญ บุญสอน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗
๑๕ นำยสรอน วงษ์มี
สรอน วงษ์มี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗
๑๖ นำยชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
ชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘
๑๗ นำยสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘
๑๘ นำยไพฑูรย์ สมนำค
ไพฑูรย์ สมนำค
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๙
๑๙ นำยช่วย บุญเนื่อง
ช่วย บุญเนื่อง
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
๒๐ นำยทรงเกียรติ คำฝอย
ทรงเกียรติ คำฝอย
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
๒๑ นำยชื่น ยิ่งหำญ
ชื่น ยิ่งหำญ
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
๒๒ นำยนิรำช จำนงรักษ์
นิรำช จำนงรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
๒๓ นำยอำทิตย์ ชื่นบำน
อำทิตย์ ชื่นบำน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
๒๔ นำยเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
๒๕ นำยประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
๑
นำยลำเลิศ พัวพัฒนโชติ
ลำเลิศ พัวพัฒนโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม จงพร ยิ่งชื่น
๒
นำยจงพร ยิ่งชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม จำรุณี พำนิกุล
๓
นำงจำรุณี พำนิกุล
เลขานุการนายก อบต.ดม
๔
นำยศักดิ์พงศ์ พำนิกุล
ศักดิ์พงศ์ พำนิกุล
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
๕
นำยรัน ยิ่งหำญ
รัน ยิ่งหำญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๖
นำงสำวรุ่งรัตน์ สีแสด
รุ่งรัตน์ สีแสด
เจ้าพนักงานธุรการ
๗
นำงสุพิชญำ น้องดี
สุพิชญำ น้องดี

๒
๑
๒
๓

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
นำยเสถึยน เลื่อนทอง
นำยไพศำล พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ
นำยพลอย คงบุญมี

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม

-

๓
(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
—————————————
เริ่มประชุมเวลำ
09.00 น.
เลขำนุกำรสภำฯ
เมื่อถึงเวลำกำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
มำครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดมเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
บัดนีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม มำครบองค์ประชุมแล้ว ใคร่ขอเรียน
เชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดมต่อไป
ประธานสภาฯ
บัดนีได้เวลำแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
ณ บัดนี
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.ดม

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ดม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบมีดังต่อไปนี
๑.๑ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์วันมหกรรมอำชีพ
และนัดพบแรงงำนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๖ ในระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภำพันธ์
๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๑.๒ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครรำชสีมำ ขอควำมอนุเครำะห์เผยแพร่
ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกโรคต่ำงๆ
๑.๓ สำนักงำนทรัพยำกรนำภำค ๕ ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรเพื่อให้
ประชำชนในพืนที่ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ กำรพัฒนำ กำร
อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งนำ โดยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ ๓ ช่องทำง ๑. E-mail:
munbasin@gmail.com ๒. โทรศัพท์/โทรสำร หมำยเลข ๐๔๔ -๙๒๐๒๔๙
๓. จดหมำยส่งถึงสำนักงำนทรัพยำกรนำภำค ๕
๑.๔ อำเภอสังขะขอควำมควำมร่วมในกำรประชำสัมพันธ์เงื่อนไขกำรใช้บริกำรร้ำนเกม เด็ก
อำยุต่ำกว่ำ ๑๕ ปี เข้ำใช้บริกำรได้ตังแต่เวลำ ๑๔.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น. ในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ และตังแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น. ในวันหยุดรำชกำร
เด็กอำยุตังแต่ ๑๕ ปีขึนไปแต่ไม่เกิน ๑๘ ปี เข้ำใช้บริกำรได้ตังแต่เวลำ ๑๔.๐๐ น. แต่
ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตังแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. แต่ไม่เกิน
๒๒.๐๐ น. ในวันหยุดรำชกำร
๑.๕ กำรปรับปรุงแก้ไขรำยชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตังนอกเขตจังหวัดและนอก
รำชอำณำจักร ตังแต่วันนีถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๖
๑.๖ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกระเทียม จัดงำนแสดงแสงสี เสียง ปรำสำทมีชัย ในวันที่
๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณปรำสำทมีชัย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์

๔

มติที่ประชุม

๑.๗ อำเภอสังขะ ส่งสำเนำหนังสือกรมที่ดิน เรื่องซักซ้อมควำมเข้ำใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทบวงกำรเมืองขอถอนสภำพหรือขึนทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในรำชกำรและ
ขันตอนกรอบแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทำงดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องดังกล่ำว
รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้ชี้แจงครับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
บัญชีโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
อนุมัติเมื่อวันที่...........เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โอนครังที่ 4 / 2556
1. โอนลด (ข้อบัญญัติหน้ำ 56)
(1.) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำสังขะ ตังไว้ 580,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำ และติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ แยกเป็น ดังนี
๑) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 2 ตังไว้ 70,000 บำท
๒) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 3 ตังไว้ 100,000 บำท
๓) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 4 ตังไว้ 70,000 บำท
๔) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 7 ตังไว้ 70,000 บำท
๕) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 8 ตังไว้ 70,000 บำท
๖) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 10 ตังไว้ 100,000 บำท
๗) ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตังไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 12 ตังไว้ 100,000 บำท
โอนเพิ่มตังเป็นรำยกำรใหม่
๑. โครงกำรถมดินบริเวณด้ำนข้ำงที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม เป็นเงิน
50,000 บำท ช่วงที่ ๑ ถมดินกว้ำง ๒๑.๐๐ เมตร ยำว ๒๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย
๑.๐๐ หรือมีปริมำตรดินถม ๔๖๒.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒
ถมดินกว้ำง ๑๐.๐๐ เมตร ยำว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ หรือมีปริมำตรดินถม
๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆ ตำมแบบรูปที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมกำหนด)
๒. โครงกำรจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บำท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท
รำยละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ ๒.๔
หรือดีกว่ำ จำนวน ๑ หน่วย
- มีส่วนควบคุมกำรแสดงผลที่มีหน่วยควำมจำไม่น้อยกว่ำ128 MB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB

นายก อบต.ดม

๕
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATAหรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 500 GBหรือมี solid state Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 30 GB
จำนวน ๑ หน่วย
- DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแบบ 10/100/1,000mbps จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD มี Contrast Ration ไม้น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18 นิว จำนวน 1 หน่วย ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป(00110) งำนบริหำรทั่วไป(00111)
๓. โครงกำรจัดซือโซฟำเข้ำมุม จำนวน 1 ชุด และโต๊ะกลำง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน
23,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)งำน
บริหำรทั่วไป (00111)
๔. โครงกำรจัดซือโต๊ะทำงำนไม้ผู้บริหำรและชันวำง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 25,000
บำท ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
(0011๑)
๕. โครงกำรจัดซือเครื่องพ่นหมอกควัน เป็นเงิน 90,000 บำท รำยละเอียดดังนี
- ถังบรรจุนำยำเคมี ทำด้วยเหล็กปลอดสนิมหรือทำด้วยพลำสติกโพลีเอธิลีน ชนิด
ทนรังสีอุลตร้ำไวโอเลต ควำมจุ ๖.๕ ลิตร
- ห้องเผำไหม้ / กำลัง /๑๘.๗/๒๕.๔ แรงม้ำ ห้องเผำไหม้ / กำลังที่ออก ๑๘.๗
กิโลวัตต์ / ๒๕.๔ แรงม้ำ หรือ ๑๖,๑๐๐ กิโลแคลอรี / ชั่วโมง
- อัตรำกำรใช้นำมันเชือเพลิง (ประมำณ) ๒ ลิตร / ชั่วโมง
- ควำมจุของถังบรรจุนำยำเคมี ๖.๕ ลิตร
- กำรจุดระเบิด ใช้พลังงำนจำกถ่ำนไฟฉำย ๔ ก้อน ต่อแบบอนุกรม (ขัวลบลงดิน)
คอยล์จุดระเบิดสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์
- นำหนักเครื่องเปล่ำ (ประมำณ) ๘.๘ กิโลกรัม
- ขนำด (ประมำณ) ๑๓๓x๒๙x๓๓
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) งำนบริหำร
ทั่วไป (๐๐๑๑๑)
๖. โครงกำรจัดซือเครื่องปรินเตอร์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บำท
เป็นเงิน 26,000 บำท ชนิด LED ขำวดำ (๓๐ หน้ำ / นำที) รำยละเอียด ดังนี ๑.)
ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐x(๖๐๐dpi ๒.) ควำมเร็วในกำรพิมพ์ไม่น้อย
กว่ำ ๓๐ หน้ำต่อนำที ๓.) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ ๔.) มี
หน่วยควำมจำไม่น้อยกว่ำ ๓๒ MB ๕.) มี interface แบบ๑parallel หรือ Custom โดย
มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๒๕๐ แผ่น ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) งำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๑)
๗. โครงกำรจัดซือเครื่อง Gigabit Switch Hub จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 5,000
บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ๑) มีอย่ำงน้อย ๑๖ port ๒.) ควำมเร็ว ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Mbps ๓.) ใช้ port แบบ RJ – ๔๕ สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน ตังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) งำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๑)

๖
๘. โครงกำรจัดซือเครื่อง Wireless AccessPoint Router จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
5,000 บำท ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
- มีโหมดกำรทำงำน Access Point/Client Bridge/Universal
Repeater/WDS Bridge/WDS AP/AP Router
- มี ๑ Port PJ-๔๕ ๑๐ / ๑๐๐ Mbps
- มีกำลังส่งอย่ำงน้อย ๒๕ dbm (๑๐๐ mw)
- มีระบบ Security อย่ำงน้อย ๒ แบบ
- มีเสำอำกำศ ขนำดอย่ำงน้อย ๕ dbi จำนวน ๒ ตัน
- ควำมเร็วอย่ำงน้อย ๒๕๐ Mbps
- มีรับประกันสินค้ำอย่ำงน้อย ๑ ปี
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) งำนบริหำรทั่วไป
(๐๐๑๑๑)
๙. อุดหนุนแขวงกำรทำงสุรินทร์ กรมทำงหลวง เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนติดตังโคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 300,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
โอนเพิ่ม (ข้อบัญญัติหน้ำ 77)
๑. เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ (เดิมตังไว้ 6 รำย เพิ่มเป็น 7 รำย) เป็น
เงิน 3,500 บำท ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รวมโอนเพิ่ม 567,500 บำท
2. โอนลด โครงกำรเสริมดินและลงลูกรัง ทำนบลำห้วยเสนจำกบ้ำนดม (อำทัน) ตังไว้
500,000 บำท (ข้อบัญญัติหน้ำ 66)
โอนเพิ่มตังเป็นรำยกำรใหม่
๑. โครงกำรจัดซือจักรยำนนำ จำนวน 3 ลำ (จักรยำนนำดั๊ก , จักรยำนหมีแพนด้ำ ,
จักรยำนกระต่ำย) เป็นเงิน 90,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
๑.) จักรยำนนำดัก๊ ตังไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท ควำมกว้ำงของตัวเรือ ไม่ต่ำกว่ำ
๑๒๐ ซ.ม. ควำมยำวตัวเรือไม่ต่ำกว่ำ ๒๖๐ ซ.ม. ควำมสูงไม่ต่ำกว่ำ
๑๖๐ ซ.ม. มีที่นั่ง ๒ ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ๒ คน ทังเดินหน้ำและ
ถอยหลัง
๒.) จักรยำนนำกระต่ำย ตังไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท ควำมกว้ำงของตัวเรือ ไม่ต่ำกว่ำ
๑๒๐ ซ.ม. ควำมยำวตัวเรือไม่ต่ำกว่ำ ๒๖๐ ซ.ม. ควำมสูงไม่ต่ำกว่ำ
๑๖๐ ซ.ม. มีที่นั่ง ๒ ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ๒ คน ทังเดินหน้ำและ
ถอยหลัง
๓.) จักรยำนนำหมีแพนด้ำ ตังไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท ควำมกว้ำงของตัวเรือ ไม่ต่ำ
กว่ำ ๑๒๐ ซ.ม. ควำมยำวตัวเรือไม่ต่ำกว่ำ ๒๖๐ ซ.ม. ควำมสูงไม่ต่ำกว่ำ
๑๖๐ ซ.ม. มีที่นั่ง ๒ ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ๒ คน ทังเดินหน้ำและ
ถอยหลัง
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) งำนบริหำรทั่วไป
(๐๐๑๑๑)

๗

ประธำนสภำฯ
ปลัด อบต.ดม
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นำยก อบต.ดม

โอนเพิ่ม (ข้อบัญญัติหน้ำ 42)
๑. โครงกำรฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. เป็นเงิน 400,000 บำท
๒. โครงกำรจัดซือเสือชูชีพ จำนวน ๑๐ ตัวๆ ละ ๑,๐๐๐ บำท เป็นเงิน 10,000
บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
๑.) สำมำรถรับนำหนักได้อย่ำงน้อย ๙๐ กิโลกรัม
๒.) สำยล็อคสำมำรถปรับได้ตำมโครงสร้ำงของร่ำงกำย
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) งำนบริหำร
ทั่วไป (๐๐๑๑๑)
3. โอนลด โครงกำรปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้ำนดม ตังไว้
100,000 บำท (ข้อบัญญัติหน้ำ 57)
โอนเพิ่มตังเป็นรำยกำรใหม่
1. โครงกำรจัดซือวัสดุก่อสร้ำงซุ้มประตูทำงเข้ำปรำสำทภูมิโปน เป็นเงิน
100,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) ขอเชิญประธำนสภำฯ ต่อไปครับ
ขอเชิญท่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้ชีแจงให้สมำชิกสภำฯ ได้ทรำบ ขอเชิญ
ครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน
สำหรับรำยละเอียดที่ท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมได้ชีแจง จะมีรำยละเอียดมำก
นำเรียนให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ได้เข้ำใจด้วยคะ
มีท่ำนใดจะสอบถำมอีกไหมครับ ถ้ำไม่มีผมจะขอมติอนุมัติครังเดียวทัง ๓ ข้อเลยนะครับ
ใครอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือครับ
มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๓.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม (งบสะสมของปีงบประมาณ
๒๕๕๕) ครั้งที่ ๒ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้ชี้แจงครับ
บัญชีแก้ไขโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
(แก้ไขครังที่ 2)
1. แก้ไขโครงกำรโครงกำรจ้ำงเหมำติดตังโคมไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ หมู่ที่ 11
ข้อควำมเดิม (โครงกำรเดิม)
(22) โครงกำรจ้ำงเหมำติดตังโคมไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบที่ อบต.ดมกำหนด) เป็นจำนวนเงิน
300,000 บำท ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556-2558 หน้ำ 72 ข้อ 2
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงกำรใหม่)
(1.) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้ำนภูมิคดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ก่อสร้ำงถนนดินกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 615.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 หรือ
มีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 2,287.80 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรียบร้อยรำยละเอียดอื่นๆ ตำมแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556 - 2558 (เพิ่มเติม) หน้ำ 56 ข้อ 7

๘
(2.) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก่อสร้ำงถนนดินกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 560.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 หรือมี
ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 2,083.20 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
พร้อมวำงท่อระบำยนำคอนกรีตขนำด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ
7.00 ท่อน รวม 14 ท่อน เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจรำจรให้เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆ
ตำมแบบรูป ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมกำหนด) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556 - 2558 หน้ำ 66 ข้อ 24
(3.) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนภูมิพัฒนำ หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ สำยที่ 1 ก่อสร้ำงถนนดินกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 400.00 เมตร สูงเฉลีย่
0.60 หรือมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 1,008.80 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรด ปรับแต่ง
ให้เรียบร้อย พร้อม วำงท่อระบำยนำคอนกรีตขนำด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2
จุดๆ ละ 7.00 ท่อน รวม 14 ท่อน เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจรำจรให้เรียบร้อย
สำยที่ 2 ก่อสร้ำงถนนดินกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 215.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60
หรือมีปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 541.80 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรด ปรับแต่งผิวจรำจร
ให้เรียบร้อย (รำยละเอียดอื่นๆ ตำมแบบรูป ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมกำหนด) เป็น
จำนวนเงิน 100,000 บำท ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556 - 2558 (เพิ่มเติม)
หน้ำ 55 ข้อ 6 ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ต่อครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ
นายวันดี มณฑล
เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลดม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ดม ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับบ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ครับ
นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน ขอขอบคุณที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับบ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติให้สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัตเิ ป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

๓.๓ การกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และกาหนดสมัยประชุม
สมัยแรกประจาปี ๒๕๕๗ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้นาเสนอครับ
ผมขอเสนอ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ดม

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้นาเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ
๔.๑ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้นารถกรองน้ามาให้บริการตาบลดม จานวน ๕ วัน

นายอาทิตย์ ปัดภัย

๙
๔.๒ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๖๗ จังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกตาบลดม เป็นพื้นที่
เป้าหมายการดาเนินงานตามโครงการตาบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๔.๓ เยาวชนบ้านภูมิสวาย อยากได้อุปกรณ์กีฬาไปซ้อมกีฬา
๔.๔ การกาจัดวัชพืช ใครที่มีรถตุ๊กๆ ให้มาขนวัชพืช เที่ยวละ ๕๐๐ บาท
๔.๕ โครงการฝึกอบรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพไม่ทราบว่าจะไปดูงาน หรือไม่ไปขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ได้นาเสนอครับ
นายอาทิตย์ ปัดภัย
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพเป็นโครงการที่ดีน่าจะคงไว้ต่อไป
นายชื่น ยิ่งหาญ
อยากให้ไปดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ จะได้นามาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของเรา
นายวันดี มณฑล
ผมเห็นด้วยกับการไปศึกษาดูงานครับ
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ ผมอยากให้ไปดูงานทางภาคใต้
นายอภิสิทธิ์ พลศรี
ผมอยากให้ดูงานทางภาคเหนือ
นายนยินทร์ เหล่าดี
ผมอยากให้ไปดูงานทางภาคเหนือหลังจากจัดงานประเพณีสืบสานตานานปราสาทภูมิโปน
นายชื่น ยิ่งหาญ
ผมอยากให้ไปศึกษาดูงานใกล้ๆ เพื่อความปลอดภัยของเราเอง
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ
นายก อบต.ดม
การจัดงานประเพณีสืบสานตานานปราสาทภูมิโปน ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ เมษายน ๒๕๕๖
ณ บริเวณปราสาทภูมิโปน อยากให้สมาชิกสภาฯ ได้นาเสนอครับว่าจะจัดรูปแบบไหนบ้าง
เพราะวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานประเพณีสืบสาน
ตานานปราสาทภูมิโปน ที่อาเภอสังขะ
นายทศ แม่นผล
หลังจากการแสดงประเพณีสืบสานตานานปราสาทภูมิโปนเสร็จ น่าจะมีการแสดงต่อจะได้
ไม่เงียบ
รองประธานสภาฯ
อยากให้จัดแบบเรียบง่าย เช่น การประกวดร้องเพลง เยาวชนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
นายวันดี มณฑล
ขอเชิญผู้ปกครองให้กาลังใจคณะครูและเด็กนักเรียนในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ของโรงเรียนในตาบลดม – ตาบลเทพรักษา ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนบ้านสนบ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
มยุรี สุวรรณราช
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช) ผู้จดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ดม

สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ดม

๑๐
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
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

