(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖
วันที่ ๔ 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
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑
๓
นำงสุวรรณี ตุ้มทอง
สุวรรณี ตุ้มทอง
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒
๔
นำงอภิญญำ อุตรำศรี
อภิญญำ อุตรำศรี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒
๕
นำยสนอง สุขอุ้ม
สนอง สุขอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓
๖
นำยอำทิตย์ ปัดภัย
อำทิตย์ ปัดภัย
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓
๗
นำยปรีชำ สุขอุ้ม
ปรีชำ สุขอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔
๘
นำยวันดี มณฑล
วันดี มณฑล
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔
๙
นำยอภิสิทธิ์ พลศรี
อภิสิทธิ์ พลศรี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕
๑๐ นำยทศ แม่นผล
ทศ แม่นผล
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕
๑๑ นำยฤทธิ์ อกอุ่น
ฤทธิ์ อกอุ่น
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖
๑๒ นำยนยินทร์ เหล่ำดี
นยินทร์ เหล่ำดี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖
๑๓ นำยเสำเพ็ญ บุญสอน
เสำเพ็ญ บุญสอน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗
๑๔ นำยสรอน วงษ์มี
สรอน วงษ์มี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗
๑๕ นำยชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
ชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘
๑๖ นำยสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘
๑๗ นำยไพฑูรย์ สมนำค
ไพฑูรย์ สมนำค
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๙
๑๘ นำยช่วย บุญเนื่อง
ช่วย บุญเนื่อง
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
๑๙ นำยทรงเกียรติ คำฝอย
ทรงเกียรติ คำฝอย
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
๒๐ นำยชื่น ยิ่งหำญ
ชื่น ยิ่งหำญ
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
๒๑ นำยนิรำช จำนงรักษ์
นิรำช จำนงรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
๒๒ นำยอำทิตย์ ชื่นบำน
อำทิตย์ ชื่นบำน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
๒๓ นำยเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
๒๔ 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
5
นำยไพศำล พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ไพศำล พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม รัน ยิ่งหำญ
6
นำยรัน ยิ่งหำญ
ปลัด อบต.ดม / เลขานุการสภา ฯ
7
นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช
มยุรี สุวรรณรำช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนฯ นิรันดร์ อุ่นเนือ
8
นำยนิรันดร์ อุ่นเนือ
เจ้าพนักงานธุรการ
9
นำงสุพิชญำ น้องดี
สุพิชญำ น้องดี

๒
ลาดับที่
10
11
12
13
1
2

ชื่อ – สกุล
นำงสำวรุ่งรัตน์ สีแสด
นำยบุญเกิด มณฑล
นำยพิศำล ตุ้มนำค
นำยธนูศร ทองเบ้ำ
ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
นำยเสถึยน เลื่อนทอง
นำยพลอย คงบุญมี

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม

ลายมือชื่อ
รุ่งรัตน์ สีแสด
บุญเกิด มณฑล
พิศำล ตุ้มนำค
ธนูศร ทองเบ้ำ
-

๓
(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๖
วันที่ ๔ 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 อำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๒ ว่ำด้วยกำรประชุม ข้อ
๒๑ และข้อ ๒๒ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม จึงขอประกำศประชุมสภำสมัยสำมัญ
สมัยแรกประจำปี ๒๕๕๖ (สมัยสำมัญที่ ๑ / ๒๕๕๖) ตังแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ จึงขอประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ดม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ วัดภูมิคดีประสบอัคคีภัยในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๓ ทุ่มกว่ำ
๑.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
๑.๓ โครงกำรประกวดครัวเรือนใสสะอำด
๑.๔ สรุปผลกำรจัดเก็บภำษีประจำปี
๑.๕ โครงกำรชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลำนกลับคืน อำเภอละ ๑ หมู่บ้ำน และอำเภอสังขะได้
คัดเลือกบ้ำนโนนตะแบกเป็นหมู่บ้ำนเป้ำหมำย
๑.๖ กำรสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖
๑.๗ ขอควำมอนุเครำะห์มวยกำรกุศลของบ้ำนชำสมิง
๑.๘ ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรบำเพ็ญกุศล
๑.๙ โรคไข้เลือดเลือก
๑.๑๐ เรื่องศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม

ระเบียบวำระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๔ เสียง

๔
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดมได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
นายก อบต.ดม
การทาโครงการต่างๆ ถ้าไม่มีในแผนพัฒนาสามปี ก็ไม่สามารถทาโครงการได้ จึงต้อง
เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้อธิบายให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ ขอเชิญครับ
นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด ขออธิบาย เหตุผลเนื่องจากในระเบียบจะใช้เงินได้ ต้องมีในแผนพัฒนาสามปีเท่านั้น จึงมี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลางหมู่บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ หน้า ๕๐
โครงการที่ ๒ โครงการถมที่เพื่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ หน้า ๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าปราสาทภูมิโปน หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๑ หน้า ๕๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ หน้า ๕๕
โครงการที่ ๒ โครงการเสริมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ หน้า ๕๕
โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ หน้า ๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
โครงการที่ ๑ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้า ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
โครงการที่ ๑ โครงการถมที่เพื่อสร้างที่ทาการ อบต.ดม หน้า ๖๗
โครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตสานักงานตาบลดม หน้า ๖๗
โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ดม หน้า ๖๗
โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างที่ทาการ อบต.ดม ๒ ชั้น หน้า ๖๗
โครงการที่ ๕ โครงการรื้อถอนห้องน้าสภา อบต.ดม หน้า ๖๗
โครงการที่ ๖ โครงการตกแต่งที่ทาการ อบต.ดมหลังใหม่ หน้า ๖๘
โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทาการ อบต.ดม หน้า ๖๘
โครงการที่ ๘ โครงการจัดซื้อโต๊ะผู้บริหารใหม่แทนโต๊ะเก่าที่ชารุด หน้า ๖๘
โครงการที่ ๙ โครงการจัดซื้อโซฟาห้องรับแขกบริการประชาชน หน้า ๖๘
งบประมาณในภาพรวม ปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๑,๖๖๓,๕๐๐ บาท
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี อีกไหมครับ
นายวันดี มณฑล
เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมยังสงสัยในแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีใน
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖ ใช่ไหม
นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด ขออธิบายคือ หมู่ ๕, หมู่ ๘ , หมู่ ๙ ได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ก็ทา
หนังสือถึงนายก อบต.ดม เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)
ประธานสภาฯ
ผมขอมติที่ประชุมมีท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
ขอเชิญยกมือครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕

นายก อบต.ดม

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายจงพร ยิ่งชื่น

๓.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม (งบสะสมของปีงบประมาณ
๒๕๕๕)
1. แก้ไขโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8
ข้อความเดิม (โครงการเดิม)
(10) โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์ บ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลำนกีฬำเอนกประสงค์ กว้ำง 12.00 เมตร ยำว 24.00 เมตร
หนำ 0.10 เมตร หรือมีพืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 288.00 ตำรำงเมตร (รำยละเอียด
อื่นๆตำมแบบที่ อบต.ดม กำหนด) เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556-2558 หน้ำ 85 ข้อ 4
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการใหม่)
(10) โครงกำรถมดินเพื่อสร้ำงศำลำหมู่บ้ำน บ้ำนภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์
จุดที่ 1 ถมดินกว้ำง 17.00 เมตร ยำว 49.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี
ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 833.00 ลบ.ม. เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย
จุดที่ 2 ถมดินกว้ำง 20.00 เมตร ยำว 38.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 228.00 ลบ.ม. เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย เป็นจานวนเงิน
100,000 บาท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556-2558 (เพิม่ เติม) หน้ำ 50 ข้อ 2
2. แก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
ข้อความเดิม (โครงการเดิม)
(11) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนนกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 38.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร
มีพืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 190.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงดินถมข้ำงละ 0.50 เมตร ยำว
38.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมำตรดินถม 7.60 ลบ.ม.ลงหินคลุกไหล่
ทำง กว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร ยำว 38.00 เมตร หรือ มีปริมำตร
หินคลุก 1.90 ลบ.ม. (รำยละเอียดอื่นๆตำมแบบที่ อบต.ดม กำหนด) เป็นจานวนเงิน
100,000 บาท ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556-2558 หน้ำ 70 ข้อ 47
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการใหม่)
(11) โครงกำรปรับปรุงต่อเติมศำลำกลำงหมู่บ้ำนภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ (ตำมแบบที่ อบต.ดม กำหนด) เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท
ปรำกฏในแผนพัฒนำ 3 ปี 2556-2558 (เพิ่มเติม ) หน้ำ 50 ข้อ 1
ขอมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ๒ หมู่บ้าน โปรดยกมือขึ้นครับ
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๓.๓ การนาที่ดินพื้นที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ซึ่งประชาชนครอบครองทาการเกษตร (ทานา) มา
ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ขอเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.)
เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รายชื่อราษฏรที่ส่งมาทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น
๑,๐๓๙ ราย ถ้าเรายกเลิกทาเลเลี้ยงสัตว์แล้ว จะมีปัญหาหรือไม่ มีที่ทาเล ๓ ที่

๖
๑. ทาเลเลี้ยงสัตว์โคกบะแนต
๒. ทาเลเลี้ยงสัตว์บ้านสตึง
๓. ทาเลเลี้ยงสัตว์บ้านภูมิโปน
เราเอาตัวอย่างมาจาก อบต.ช่างปี่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประธานสภาฯ
ทาไหมต้องมีการยกเลิกทาเลเลี้ยงสัตว์ก็ขอให้พวกเราช่วยกันพิจารณาขอเชิญครับ
นายนิราช จานงรักษ์ ผมว่าเป็นเรื่องดี ปัจจุบันชาวบ้านครอบครองหมดแล้ว ไม่มีป่าเหมือนสมัยแต่ก่อนแล้ว
นายทศ แม่นผล
การขอยกเลิกทาเลเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องดี
นายวันดี มณฑล
ผมเห็นด้วยกับการยกเลิกทาเลเลี้ยงสัตว์
นายจงพร ยิ่งชื่น
การขอยกเลิกทาเลเลี้ยงสัตว์ ว่าดาเนินการได้ไหม ให้สภาเป็นคนให้ความเห็นชอบด้วย
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ
นายนิราช จานงรักษ์ เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
ประธานสภาฯ
อยากให้ชาวบ้านมาประชุมร่วมกับสภา อบต.ดม จะได้รับรู้พร้อมกัน
นายนิราช จานงรักษ์ อยากให้สอบถาม อบต.ช่างปี่ว่าผลเป็นยังไงบ้าง
นายชื่น ยิ่งหาญ
การปฏิรูปที่ดินก็เป็นเรื่องที่ดีของชาวบ้านให้สอบถามกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านด้วย
ประธานสภาฯ
วาระนี้ผมขอเลื่อนพิจารณาครั้งต่อไปครับ
รองประธานสภาฯ
สมควรเห็นชอบในการขอยกเลิกทาเลเลี้ยงสัตว์ของตาบลดม เพื่อรายงานอาเภอและรายงาน
จังหวัดต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนาเสนอครับ
นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน ทางวัดภูมิคดีขอขอบคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือที่ประสบอัคคีภัยในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖
นายนยินทร์ เหล่าดี
ผมขอสอบถามผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ชื่อ นายชาตรี สุขบารุง หมู่ที่ ๖ ว่าเมื่อไรจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ เนื่องจากย้ายมาจากอาเภอศรีณรงค์ตั้งนานแล้ว
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ
นายทศ แม่นผล
เรื่องการต่อบัตรคนพิการที่หมดอายุ อยากให้เจ้าหน้าที่ออกมาต่อบัตรคนพิการที่ อบต.ดม
เพื่อเป็นการบริการประชาชน
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนอเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ อยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจาก หมู่ ๗ ส่งเรื่องมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือเรื่องภัยแล้ง
นายศักดิ์พงศ์ พานิกุล จะประสานรถน้าตาบลข้างเคียงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฏรต่อไป
นางจารุณี พานิกุล
หมู่ ๗ มอบที่ดินให้ อบต.ดม ฝากให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ช่วยดาเนินการประชุม
ประชาคมด้วยนะคะ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ
นางสาวสุระนา ดีมาก ในการต่อบัตรคนพิการที่หมดอายุต้องขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐพร้อมสาเนา
บัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้าน , รูป ๑ นิ้ว จานวน ๒ แผ่น แล้วนาไปต่อที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ แต่ถ้าบัตรหาย ให้เอาสาเนาบัตร
ประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้าน ไปทาใหม่ได้เลย
ประธานสภาฯ
ถ้าพิการประจักษ์ตา ต้องขอใบรับรองแพทย์ด้วยหรือเปล่า
นางสาวสุระนา ดีมาก ไม่ต้องขอ แต่ถ้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ขอ ก็ต้องให้เขา
สาหรับเรื่องเบี้ยยังชีพของหมู่ที่ ๗ ที่ตายตอนกลางคืนให้ตัดชื่อออกเลยคะ

๗
นายก อบต.ดม
ประธานสภาฯ

ต่อไปก็ขอให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวัน
ถัดไป
มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้
ร่วมทาบุญวันคล้ายวันเกิดของท่านนายก อบต.ดม ประชุมครั้งต่อไปผมขอนัดประชุมวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผมขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
มยุรี สุวรรณราช
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช) ผู้จดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ดม
สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ดม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมแล้ว
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

