(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /๒๕๕๖
วันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผู้มาประชุม
1
นำยสุทัศน์ พระงำม
ประธำนสภำ อบต.ดม
สุทัศน์ พระงำม
2
นำงล้น พิกุลทอง
รองประธำนสภำ อบต.ดม
ล้น พิกุลทอง
3
นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช
เลขำนุกำรสภำ อบต.ดม
มยุรี สุวรรณรำช
4
นำงสุวรรณี ตุ้มทอง
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๑
สุวรรณี ตุ้มทอง
5
นำงอภิญญำ อุตรำศรี
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๒
อภิญญำ อุตรำศรี
6
นำยสนอง สุขอุ้ม
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๒
สนอง สุขอุ้ม
7
นำยอำทิตย์ ปัดภัย
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๓
อำทิตย์ ปัดภัย
8
นำยปรีชำ สุขอุ้ม
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๓
ปรีชำ สุขอุ้ม
9
นำยวันดี มณฑล
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๔
-ลำ10 นำยอภิสิทธิ์ พลศรี
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๔
อภิสิทธิ์ พลศรี
11 นำยทศ แม่นผล
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๕
ทศ แม่นผล
12 นำยฤทธิ์ อกอุ่น
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๕
ฤทธิ์ อกอุ่น
13 นำยนยินทร์ เหล่ำดี
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๖
นยินทร์ เหล่ำดี
14 นำยเสำเพ็ญ บุญสอน
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๖
เสำเพ็ญ บุญสอน
15 นำยชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๗
ชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
16 นำยสรอน วงษ์มี
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๗
สรอน วงษ์มี
17 นำยสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ 8
สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
18 นำยไพฑูรย์ สมนำค
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ 8
ไพฑูรย์ สมนำค
19 นำยช่วย บุญเนื่อง
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๙
ช่วย บุญเนื่อง
20 นำยทรงเกียรติ คำฝอย
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
ทรงเกียรติ คำฝอย
21 นำยชื่น ยิ่งหำญ
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
ชื่น ยิ่งหำญ
22 นำยอำทิตย์ ชื่นบำน
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
อำทิตย์ ชื่นบำน
23 นำยนิรำช จำนงรักษ์
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ 11
นิรำช จำนงรักษ์
24 นำยเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
25 นำยประสิทธิ์ สุขอุ้ม
สมำชิกสภำ อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑
นำยลำเลิศ พัวพัฒนโชติ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
ลำเลิศ พัวพัฒนโชติ
๒
นำยชำคร นันทำ
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ชำคร นันทำ
๓
นำงจำรุณี พำนิกุล
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม จำรุณี พำนิกุล
๕
นำยเสถียน เลื่อนทอง
เลขำนุกำรนำยก อบต.ดม
เสถียน เลื่อนทอง
๖
นำงสำวรุ่งรัตน์ สีแสด
หัวหน้ำสำนักงำนปลัด อบต.
รุ่งรัตน์ สีแสด
7
นำยพิศำล ตุ้มนำค
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
พิศำล ตุ้มนำค
8
นำยสำมำรถ สุดำจันทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 7
สำมำรถ สุดำจันทร์
9
นำยบุญเกิด มณฑล
หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำฯ
บุญเกิด มณฑล

๒
(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 2 / ๒๕๕๖
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
—————————————
เริ่มประชุมเวลำ
09.00 น.
เลขำนุกำรสภำฯ
เมื่อถึงเวลำกำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
มำครบองค์ประชุม เลขำนุกำรสภำฯ จึงให้สัญญำณเรียกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดมเข้ำห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
บัดนีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม มำครบองค์ประชุมแล้ว ใคร่ขอเรียน
เชิญท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดมต่อไป
ประธำนสภำฯ
บัดนีได้เวลำแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ณ บัดนี
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.ดม

ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ขอเชิญท่ำน นำยก อบต.ดม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบขอเชิญครับ
1. สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัครและ
คัดเลือกคนงำนเพื่อไปทำงำนภำคเกษตรในประเทศอิสรำเอลภำยใต้โครงกำร TIC ครังที่ 5
ระหว่ำงวันที่ 11 – 22 พฤศจิกำยน 2556
2. ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดสุรินทร์ ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร
ฝึกอำชีพ หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้ำทำงำน ตังแต่บัดนี จนถึง 30 พฤศจิกำยน 2556
3. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมอนุญำตให้ จำหน่ำยนำมัน PT
ท่ำนใดมีเรื่องจะแจ้งให้ทรำบอีกไหมครับ
รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวำระที่ ๓
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.ดม

เรื่องเพื่อทรำบและพิจำรณำ
3.1 พิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม งบประมำณ 2556 ขอเชิญท่ำน นำยก อบต.ดมครับ
เพื่อเป็ น กำรแก้ไ ขปั ญ หำของรำษฎร ตำมที่ ส มำชิ กสภำองค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบลดมได้
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้ำนทำประชำคมหมู่บ้ำน แจ้งถึง ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนขอให้
จ่ำยขำดเงินสะสมเนื่องจำกอบต.ดม มิได้ตังงบประมำณในกำรช่วยเหลือไว้ในข้อบัญญัติ
ประจำปี งบประมำณ 2557 ซึ่งฝ่ำยบริห ำรได้ประชุมผู้บริห ำร โดยแจ้งให้ ส่ว นกำรคลั ง
พิจำรณำถึงสถำนะกำรคลังของอบต.ดมแล้ว ว่ำสำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณในกำรจ่ำยขำด
เงินสะสมในครังนีได้เพื่อ เป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่
รำษฎร อย่ำงเร่งด่วนกำรจ่ำยขำดในครังนี ใช้งบประมำณทังสิน 4,480,000.-บำท โดยทำง
ฝ่ำยบริหำรอบต.ดม ได้ให้ช่ำงไปสำรวจพืนที่จริง มีทังสิน 26 โครงกำร ดังนี
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดม หมู่ที่ 1
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท

๓
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิคดี หมู่ที่ 2
เป็นจำนวนเงิน 170,000.-บำท
3. โครงกำรเสริมดินลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนภูมิคดี หมู่ที่ 2
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสนบ หมู่ที่ 3
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
5. โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในบ้ำนสนบ หมู่ที่ 3
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
8. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยในบ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
9. โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในบ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยในบ้ำนซีจรูก หมู่ที่ 6
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
11. โครงกำรเสริมดิน ถนนภำยในบ้ำนซีจรูก หมู่ที่ 6
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
13. โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในบ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
15. โครงกำรเสริมดินลงหินคลุกถนนภำยในบ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
16. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
17. โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
18. โครงกำรซ่อมแซมถนนดินพร้อมวำงท่อระบำยนำ บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
19. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10
เป็นจำนวนเงิน 248,000.-บำท
20. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ำงวัดเทพคีรีอุดม บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 294,000.-บำท

๔

ประธำนสภำฯ

นำยก อบต.ดม
นำยนิรำช จำนงรักษ์
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

21. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้ำโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ
บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 150,000.-บำท
22. โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม สำยบ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11
เป็นจำนวนเงิน 118,000.-บำท
23. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน บ้ำนภูมิพัฒนำ หมู่ที่ 12
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
24. โครงกำรจัดทำป้ำยจรำจรบอกเส้นทำงจรำจร ภำยในตำบลดม
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
25. โครงกำรซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนแก้ไขปัญหำนำ บริโภค อุปโภค หมู่บ้ำนภูมิสวำย
หมู่ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
26. โครงกำรวำงท่อระบำยนำ หมู่บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
โดยรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยที่ได้แจกให้กับสมำชิกแต่ละท่ำนเรียบร้อยแล้ว
ผมขอให้ท่ำนสมำชิกพิจำรณำโครงกำรทัง 26 โครงกำรว่ำ ถูกต้องหรือไม่ตรงตำมที่ท่ำนได้
เสนอมำหรือไม่ และมีควำมเหมำะสมหรือไม่ ประชำชนส่วนมำกได้รับประโยชน์ร่วมกัน หำก
เห็นชอบให้จ่ำยขำดโครงกำรดังกล่ำวแล้วจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ให้แก่ประชำชน เป็นกำร
แก้ไขปัญหำอย่ำงแท้จริง
ผมอยำกให้ทุกท่ำนช่วยพิจำรณำโครงกำรแต่ละหมู่บ้ำนว่ำเหมำะสม สมควรที่จะ
ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบหรือไม่ครับ
ถ้ำไม่มีใครอภิปรำยผมอยำกให้ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพขอมติที่ประชุมเลยครับ
กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม จำนวน 26 โครงกำร เป็นเงินทังสิน 4,480,000.-บำท
ท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ โดยผมจะขอมติเป็นรำย
โครงกำรเลยนะครับ
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดม หมู่ที่
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดม หมู่ที่
1 เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิคดี หมู่ที่ 2
เป็นจำนวนเงิน 170,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิคดี
หมู่ที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 170,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3. โครงกำรเสริมดินลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนภูมิคดี หมู่ที่ 2
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรเสริมดินลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนภูมิคดี
หมู่ที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท หมู่ที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 170,000.-บำท ด้วย
คะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสนบ หมู่ที่ 3
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสนบ หมู่
ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
5. โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในบ้ำนสนบ หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนสนบ
หมู่ที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน
บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง
7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน บ้ำนสตึง หมู่ที่ 4 เป็นจำนวน
เงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
8. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยในบ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน
บ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง
9. โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในบ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในบ้ำนภูมิโปน หมู่ที่ 5
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยในบ้ำนซีจรูก หมู่ที่ 6
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน
บ้ำนซีจรูก หมู่ที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง
11. โครงกำรเสริมดิน ถนนภำยในบ้ำนซีจรูก หมู่ที่ 6
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรเสริมดิน ถนนภำยในหมู่บ้ำนซีจรูก
หมู่ที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิสวำย
หมู่ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
13. โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในบ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
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อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนภูมิสวำย
หมู่ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิขนุน
หมู่ที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
15. โครงกำรเสริมดินลงหินคลุกถนนภำยในบ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรเสริมดินลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนภูมิขนุน
หมู่ที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
16. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิโพธิ์
หมู่ที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 200,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
17. โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
18. โครงกำรซ่อมแซมถนนดินพร้อมวำงท่อระบำยนำ บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมถนนดินพร้อมวำงท่อระบำยนำ บ้ำน
ภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง
1 เสียง
19. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10
เป็นจำนวนเงิน 248,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันติสุข
หมู่ที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 248,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
20. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ำงวัดเทพคีรีอุดม บ้ำนเทพอุดม
หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 294,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ำงวัด
เทพคีรีอุดม บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 294,000.-บำท ด้วย
คะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
21. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้ำโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ
บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 150,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้ำ
โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 150,000.-บำท ด้วย
คะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
22. โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม สำยบ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11
เป็นจำนวนเงิน 118,000.-บำท
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ประธำนสภำฯ

นำยสรอน วงษ์มี
ประธำนสภำฯ
นำยอภิสิทธ์ พลศรี
นำยนิรำช จำนงรักษ์

อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม สำยบ้ำนเทพอุดม หมู่ที่
11 เป็นจำนวนเงิน 118,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
23. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน บ้ำนภูมิพัฒนำ หมู่ที่ 12
เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภำยใน
บ้ำนภูมิพัฒนำ หมู่ที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 300,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
24. โครงกำรจัดทำป้ำยจรำจรบอกเส้นทำงจรำจร ภำยในตำบลดม
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรจัดทำป้ำยจรำจรบอกเส้นทำงจรำจร ภำยใน
ตำบลดม เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
25. โครงกำรซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนแก้ไขปัญหำนำ บริโภค หมู่บ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรซ่อมแซมประปำหมู่บ้ำนแก้ไขปัญหำนำ บริโภค
หมู่บ้ำนภูมิสวำย หมู่ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง
26. โครงกำรวำงท่อระบำยนำ หมู่บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรวำงท่อระบำยนำ หมู่บ้ำนเทพอุดม หมู่ที่ 11
เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บำท ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
3.2 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
(วันพ่อแห่งชำติ) ในวันที่ 5 ธันวำคม 2556
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
(วันพ่อแห่งชำติ) ในวันที่ 5 ธันวำคม 2556 ผมอยำกให้ทุกท่ำนได้ช่วยพิจำรณำสถำนที่ใน
กำรจัดงำนวันพ่อแห่งชำติ ซึ่งสถำนที่ที่จะจัดงำนได้พิจำรณำมีดังนี
1. บริเวณปรำสำทภูมิโปน
2. บริเวณข้ำงที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
3. บริเวณโรงเรียนบ้ำนสนบ ตำบลดม
ผมอยำกให้สมำชิกสภำอบต. ร่วมกันพิจำรณำว่ำสถำนที่ใดเหมำะสมครับที่จะดำเนินกำรจัด
งำนครับ
ผมพิจำรณำแล้วบริเวณข้ำงที่ทำกำรอบต.ดมนัน ดูเหมือนจะแคบไปนิดหนึ่งครับ ผมมี
ควำมเห็นว่ำสถำนที่เหมำะสม คือบริเวณปรำสำทภูมิโปน เพรำะเป็นสถำนที่กว้ำง และ
สวยงำม เหมำะแก่กำรจัดงำนมำกครับ
มีท่ำนใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับเชิญท่ำนต่อไปเลยครับ
ผมมีควำมคิดเห็นว่ำอบต.ดมคับแคบ บริเวณปรำสำทเหมำะสมที่สุดครับ
เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ โดยควำมคิดของผมเสนอให้จัดงำนที่ปริเวณปรำสำทภูมิโปนครับ
เป็นสถำนที่สวยงำม แต่ทังนีทังนันก็แล้วแต่ท่ำนนำยกจะพิจำรณำครับ ว่ำที่ใดจะเหมำะสม
ที่สุด สำหรับลักษณะแนวทำงกำรจัดงำนก็อยำกให้เป็นกำรจัดงำนเล็กๆ แต่สมพระเกียรติ
เช่น ถวำยพระพร จุดเทียนชัย เป็นต้นครับ

นำยสรอน วงษ์มี
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ผมอยำกให้มีมหรสพด้วยครับ เช่น มวยทะเล กำรแสดงพืนบ้ำน ครับ ส่วนรำยละเอียด
อย่ำงอื่นแล้วแต่ฝ่ำยบริหำรและเจ้ำหน้ำที่จะเห็นว่ำเหมำะสมครับ
ประธำนสภำฯ
ผมว่ำสำหรับสถำนที่ก็ให้ท่ำนนำยกนำไปพิจำรณำและตัดสินใจ ว่ำจะดำเนินกำรจัดงำน
ณ บริเวณใด ส่วนลักษณะแนวทำงกำรจัดงำนก็แล้วแต่ท่ำนนำยกและฝ่ำยบริหำร เจ้ำหน้ำที่
ว่ำควรจัดงำนลักษณะใดจะเหมำะสมและสมพระเกียรติที่สุดเนื่องจำกเป็นงำนรัฐพิธีครับ
นำยนยินทร์ เหล่ำดี
ผมเสนอให้มีกำร ถวำยพระพร จุดเทียนชัย มหรสพ และกำรจัดชกมวยด้วยครับ
นำยก อบต.ดม
ครับผมขอบคุณทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วม ในกำรเสนอควำมคิดเห็นในครังนี แม้ว่ำจะเป็น
ควำมคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ถือว่ำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในกำรพัฒนำตำบลดมของเรำต่อไป
3.3 กำรแยกหมู่บ้ำนเพื่อจัดตังหมู่บ้ำนขึนใหม่
ประธำนสภำฯ
ผมขอให้ท่ำนสมำชิกหมู่ที่ 7 ได้อภิปรำยถึงเหตุผลในกำรจัดตังหมู่บ้ำนใหม่ด้วยครับ
นำยชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ ผมขอให้ท่ำนผู้ช่วย สำมำรถ สุดำจันทร์ เป็นผู้อธิบำยถึงรำยละเอียดของกำรจัดตังหมู่บ้ำน
ใหม่ครับ
นำยสำมำรถ สุดำจันทร์ ข้อมูลเบืองต้นที่จะแจ้งในที่ประชุมทรำบคือ ประชำกรหมู่ที่ 7 ทังสิน 864 คน
แยกเป็นชำย 440 คน หญิง 424 คน จำนวนครัวเรือน 221 ครัวเรือน เหตุที่หมู่บ้ำน
ภูมิสวำยขอจัดตังใหม่ เนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำนขนำดกลำง มีประชำกรหนำแน่น มีพืนที่ห่ำงไกล
อีกทังยังประสบปัญหำแก่กำรปกครองเนื่องจำกหมู่บ้ำนภูมิสวำย มีหมู่บ้ำน 3 คุ้ม ด้วยกัน
ทำให้กำรกระจำยอำนำจไม่ทั่วถึง ก่อให้เกิดปัญหำสังคม เช่น กำรลักเล็ก ขโมยน้อย ปัญหำ
ยำเสพติด ยำกต่อกำรดูแล จึงอยำกแยกหมู่บ้ำนและจัดตังหมู่บ้ำนขึนใหม่ ชื่อหมู่บ้ำนหนอง
ใหญ่ไทยเจริญ หมู่ที่ 3 โดยรำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับท่ำนแล้วผมจึงอยำกให้
ท่ำนพิจำรณำเห็นชอบกำรจัดตังหมู่บ้ำนขึนใหม่
นำยกอบต.ดม
จำกที่ทำงอบต.ดมได้รับหนังสือจำกท่ำนผู้ช่วย เรื่องกำรขอจัดตังหมู่บ้ำนใหม่ ชื่อว่ำหมู่บ้ำน
หนองใหญ่ไทยเจริญ หมู่ที่ 13 รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แนบมำนัน เกณฑ์ในกำรตัง
หมู่บ้ำน มี 2 กรณี ตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 คือ
1. กรณีชุมชนหนาแน่น
1) เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 1,200 คน หรือมีจำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ
240 บ้ำน
2) เมื่อแยกบ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนใหม่จะต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600 คน
หรือมี จำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 120 บ้ำน
3) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำตำบล หรือสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล และที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำอำเภอ
2. กรณีชุมชนห่างไกล
1) เป็นชุมชนที่มีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 600 คน หรือมีจำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ
120 บ้ำน
2) เมื่อแยกหมู่บ้ำนใหม่แล้ว หมู่บ้ำนใหม่จะต้องมีรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 200 คน
หรือมี จำนวนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ 40 บ้ำน
3) ชุมชนใหม่ห่ำงจำกชุมชนเดิมไม่น้อยกว่ำ 6 กิโลเมตร
4) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สภำตำบล หรือสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล และที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำอำเภอ
ประธำนสภำฯ
ผมขอให้ทุกท่ำนในที่ประชุมได้พิจำรณำตำมเอกสำรที่ได้แจกให้กับทุกท่ำนประกอบกับ
พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ที่ผมได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำเอกสำรมี
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นำยนิรำช จำนงรักษ์

นำยสนอง สุขอุ้ม
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

ควำมถูกต้องสมบูรณ์เหมำะสมและสมควรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล หรือไม่
จำกที่ผมได้ศึกษำรำยละเอียดของกำรจัดตังหมู่บ้ำนใหม่นัน ผมเห็นว่ำเอกสำรยังไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วนครับ ขอให้ท่ำนผู้ช่วยนำเอกสำรไปปรึกษำกับอำเภอให้ชัดเจนและถูกต้อง
รัดกุมเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด เมื่อเอกสำรถูกต้องดีแล้วค่อยนำมำให้สภำ
พิจำรณำเห็นชอบต่อไป
ผมเห็นด้วยกับท่ำนนิรำช จำนงรักษ์ ครับ ผมขอให้ชะลอ และให้นำเอกสำรเหล่ำนีไปทบทวน
ให้ถูกต้องเสียก่อน ให้ศึกษำรำยละเอียดให้มำกกว่ำนีครับ
ครับมีท่ำนใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หำกไม่มีผมขอสรุปว่ำ ขอให้ท่ำนผู้ช่วยนำเอกสำร
ไปปรึกษำกับอำเภอให้ชัดเจนและถูกต้องรัดกุมเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด เมื่อ
เอกสำรถูกต้องดีแล้วค่อยนำมำให้สภำพิจำรณำเห็นชอบต่อไป ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน
2556 ครับ
ไม่เห็นชอบให้ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ขอให้ท่ำนผู้ช่วยนำเอกสำร
ไปปรึกษำกับอำเภอให้ชัดเจนและถูกต้องรัดกุมเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด เมื่อ
เอกสำรถูกต้องดีแล้วค่อยนำมำให้สภำพิจำรณำเห็นชอบต่อไป ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน
2556

ระเบียบวำระที่ 4
นำยก อบต.ดม

เรื่องอื่นๆ
เนื่องจำก สตง. ได้แจ้งให้ทำง อบต. ดม ติดตำมทวงเงินลูกหนีเงินกู้เงินทุนโครงกำรเศรษฐกิจ
ชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 หำกทวงไม่ได้ผู้ให้กู้คือ
ต้องรับผิดชอบในส่วนของงบประมำณที่ทวงไม่ได้ครับ โดยรำยละเอียดลูกหนีเงินกู้เงินทุน
โครงกำรเศรษฐกิจชุมชน ดังเอกสำรที่ได้แจกไห้กับทุกท่ำนไปแล้วและแนบท้ำยรำยงำนกำร
ประชุมนี

ประธำนสภำฯ

มีท่ำนใดจะนำเสนออีกไหมครับ ถ้ำไม่มีผมขอปิดกำรประชุมๆ ครังต่อไปในวันที่ 15
พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 09.00 น. ครับ

เลิกประชุมเวลำ ๑5.0๐ น.
มยุรี สุวรรณรำช
(นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช) ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
เลขำนุกำรสภำ อบต.ดม
สุทัศน์ พระงำม
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