(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖
วันที่ ๖ 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 นำยชื่น ยิ่งหำญ
ชื่น ยิ่งหำญ
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
๒๐ นำยนิรำช จำนงรักษ์
นิรำช จำนงรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
๒๑ นำยอำทิตย์ ชื่นบำน
อำทิตย์ ชื่นบำน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
๒๒ นำยเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
๒๓ นำยประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ผู้ไม่มาประชุม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
๑
นำยทรงเกียรติ คำฝอย
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
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม พลอย คงบุญมี
๕
นำยพลอย คงบุญมี
ปลัด อบต.ดม / เลขานุการสภา ฯ
๖
นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช
มยุรี สุวรรณรำช
เจ้าพนักงานธุรการ
๗
นำงสุพิชญำ น้องดี
สุพิชญำ น้องดี
๘
นายบุญ ผลแม่น
ประชาชน หมู่ที่ ๙
บุญ ผลแม่น
๙
นายบุญเกิด กาญจันดา
ประชาชน หมู่ที่ ๑๒
บุญเกิด กาญจันดา

๒
๑
๒
๓

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
นำยไพศำล พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ
นำยเสถึยน เลื่อนทอง
นำยรัน ยิ่งหำญ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม

-

๓
(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๕๖
วันที่ ๖ 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

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ขอเชิญท่ำนนำยก อบต.ดม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ เรื่ององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมขอควำมอนุเครำะห์ยืมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์
จำกสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรินทร์ เพื่อกำจัดวัชพืชบริเวณ
สระปรือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๑.๒ อำเภอสังขะ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสังขะ ได้กำหนดจัดงำนประเพณีสืบสำน
ตำนำนปรำสำทภูมิโปน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึนในระหว่ำงวันที่ ๖ – ๗ เมษำยน
๒๕๕๖ ณ บริเวณปรำสำทภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์
๑.๓ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกระเทียม ได้
กำหนดจัดงำนประเพณีสืบสำนตำนำนปรำสำทมีชัย (ปรำสำทหมื่นชัย) และงำน
แสดงแสง สีเสียง ตำนำนรักสังข์ศิลป์ชัย ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภำพันธ์
๒๕๕๖ ณ ปรำสำทมีชัย ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๑.๔ ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับหนังสือจำกคณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำหนีสินแห่งชำติ สภำ
ผู้แทนรำษฎร กรณีได้มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลแอบอ้ำงเป็นที่ปรึกษำหรือผู้แทน
คณะกรรมำธิกำร และใช้ชื่อคณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำหนีสินแห่งชำติสภำผู้แทน
รำษฏรโฆษณำชวนเชื่อว่ำเมื่อลงทะเบียนกับกลุ่มบุคคลดังกล่ำวแล้ว จะได้รับควำม
ช่วยเหลือ โดยมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรลงทะเบียน คณะกรรมำธิกำรชีแจง
ว่ำ คณะกรรมกำรไม่มีนโยบำยในกำรแต่งตัง หรือมอบหมำยให้บุคคลใดดำเนินกำรใน
ลักษณะข้ำงต้น กำรดำเนินกำรของคณะกรรมำธิกำรจะไม่มีกำรเรียกรับเงิน และหรือ
รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทังสิน
๑.๕ เรื่องแจ้งกำรปิดจุดรับจำนำข้ำวเปลือกนอกพืนที่ โครงกำรรับจำนำข้ำวเปลือกปีกำร

๔

มติที่ประชุม

ผลิต ๒๕๕๕ / ๕๖ จังหวัดสุรินทร์ได้ประกำศเปิดจุดรับจำนำข้ำวเปลือก ปีกำรผลิต
๒๕๕๕ / ๕๖ ณ โรงสี จำนวน ๓๓ โรงสี และจุดรับจำนำนอกพืนที่ ๖๐ แห่ง รวมจุด
รับจำนำทังสิน ๙๓ แห่ง ในพืนที่ ๑๕ อำเภอ เพื่อเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย หน่วย
ดำเนินกำรจึงขอปิดจุดรับจำนำข้ำวเปลือกนอกพืนที่ จำนวน ๒๒ แห่ง ตังแต่วันที่ ๓๑
ธันวำคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ในเขตพืนที่อำเภอสังขะ มีจุดรับจำนำข้ำวเปลือกนอกพืนที่
จำนวน ๒ แห่ง
๑. บริษัท โรงสีข้ำวศิริเลิศหิรัญ ๒๕๕๕ จำกัด ท่ำข้ำว นำยชยิน เกษมสุข
๒. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟสินอุดมสุรินทร์ ท่ำข้ำวโรงสีเกษตรภิรมย์
๑.๖ เรื่องขอแจ้งรำยกำรซือขำยข้ำวเปลือกหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ สำนักกำรค้ำภำยใน
จังหวัดสุรินทร์ แจ้งรำคำซือขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต ๒๕๕๕ /๕๖
๑.๗ เรื่องกำรขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้ำน ระยะที่ ๓ กองทุนตำบลดมที่ยื่น มีหมู่
๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒ กองทุนที่ได้รับเงินโอนแล้วหมู่ ๓,๕,๙,๑๐,๑๑,๑๒
กองทุนที่ยื่นหลักฐำนแต่ยังไม่ผ่ำนหมู่ ๒,๘
๑.๘ เรื่องโรคไข้เลือดออก สำธำรณสุขอำเภอสังขะแจ้งว่ำมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน
ทังสิน ๑๗ รำยอำยุที่พบมำกที่สุดคือ เด็กอำยุ ๕ – ๑๔ ปี ตำบลที่มีอัตรำป่วยมำก
ที่สุดคือตำบลบ้ำนจำรย์ ตำบลพระแก้ว ตำบลกระเทียม ตำบลตำคง ตำบลขอนแตก
ตำบลสะกำด ตำมลำดับ
รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ การนาที่ดินพื้นที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ซึ่งประชาชนครอบครองทาการเกษตร (ทานา) มา
ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ขอเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.) (ต่อ) ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดมได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
ที่สาธารณประโยชน์ที่มี นสล.แล้วก็มี ที่สาธารณประโยชน์โคกปะแนต , ที่
สาธารณประโยชน์โคกทม และที่สาธารณประโยชน์หนองระลุ การขอปฏิรูปที่ดินเพื่อขอ
เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ เพื่อให้ราษฎรได้มีเอกสารสิทธิ์ของตนเอง ขอเชิญประธานสภาฯ
ได้หารือที่ประชุมต่อไป
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้นาเสนอที่ประชุมครับ
เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนที่เป็นที่ทาเลเลี้ยงสัตว์น่าจะคงไว้เหมือนเดิม ในการที่
จะขอยกเลิกที่ทาเลทั้งหมด ผมคิดว่าปฏิรูปที่ดินคงจะไม่ยอม คงต้องมีที่สาธารณประโยชน์
ที่ให้ประชาชนใช้ร่วมกันอยู่บ้าง
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ นาเสนอต่อไปครับ
ผมขอชี้แจงชื่อที่ทาเลก่อนนะครับ หมู่ ๒ ชื่อโคกปะแนต หมู่ ๔ ชื่อโคกนาทาเกาะ
หมู่ ๕ โคกทะมอนาเกาะอยากให้ยกเลิกทาเลเลี้ยงสัตว์ เป็น ส.ป.ก.๔-๐๑ เพราะจะทาให้
ลูกหลานมีสิทธิ์ในที่ทากินสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนต่อไปได้
มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ

นายก อบต.ดม

ประธานสภาฯ
นายทศ แม่นผล

ประธานสภาฯ
นายจงพร ยิ่งชื่น
ประธานสภาฯ

๕
นายก อบต.ดม

ประธานสภาฯ
นายนิราช จานงรักษ์
นายวันดี มณฑล
นายชื่น ยิ่งหาญ
นายจงพร ยิ่งชื่น
นายก อบต.ดม
นายนิราช จานงรักษ์
ประธานสภาฯ
นายบุญ ผลแม่น
ประธานสภาฯ
นายก อบต.ดม

การขอยกเลิกที่สาธารณประโยชน์ทาเลเลี้ยงสัตว์เขตตาบลดมมีดังต่อไปนี้
๑. โคกปะแนต (รอบๆ) หมู่ ๓,๒,๑๒,๖,๗,๘
๒. โคกทม (รอบๆ) หมู่ ๓,๑๐,๔,๖,๗
๓. หนองระลุ (รอบๆ) หมู่ ๕,๙
๔. โคกทะมอนาเกาะ หมู่ ๕
๕. โคกระกา หมู่ ๑๑,๓
๖. โคกนากาเกาะ หมู่ ๔,๑๐,๑,๖
โคกทมและแปลงที่ออก นสล.แล้วคงไว้ นอกนั้นขอยกเลิกและเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์
ทาเลเลี้ยงสัตว์ ที่ชาวบ้านครอบครองมือเปล่าทั้งหมด
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้นาเสนออีกขอเชิญครับ
ผมอยากให้สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ยกเลิกเพิกถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ทาเลเลี้ยง
สัตว์และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเลยครับ
เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการขอยกเลิกเพิกถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์
ทาเลเลี้ยงสัตว์และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของตาบลดม
ผมสงสัยที่สาธารณะโคกทม
ที่สาธารณะโคกทม หมู่บ้านยังไม่ได้ทาประชาคมหมู่บ้านมา
บริเวณที่สาธารณประโยชน์ทาเลเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปเท่านั้น ส่วนที่สาธารณะโคกทม ,โคก
ปะแนตและอื่นๆ ที่ออก นสล.แล้ว เราไม่ขอยกเลิก นอกนั้นเห็นสมควรนาเข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปที่ดินต่อไป
ในการขอยกเลิกที่ทาเลสมาชิกสภาฯ มีหน้าที่ว่าเห็นชอบในการขอยกเลิกหรือไม่เห็นชอบ
เท่านั้น
อยากให้เรามีข้อมูลให้มากๆ ขอเชิญตัวแทนประชาชนได้แสดงความคิดเห็นครับ ขอเชิญ
ครับ
ผมคิดว่าหนองระลุเป็นของตาบลดม แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นเขตพื้นที่ตาบลเทพรักษา ก็น่า
เสียดายน่าจะเป็นของตาบลดม
ก่อนขอมติที่ประชุมสภา อบต.ดม ผมขอพักประชุม ๑๐ นาทีครับ
๓.๒ เรื่องขอความเห็นชอบเพิกถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ทาเลลี้ยงสัตว์ ขอเชิญท่าน
นายก อบต.ดมได้นาเสนอครับ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดม มีความประสงค์ขอความเห็นชอบยกเลิกการใช้ประโยชน์
ที่ดินสาธารณประโยชน์ทาเลเลี้ยงสัตว์ตาบลดม เพื่อนาที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่อยู่เขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดม ที่ราษฏรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และถือ
ครองเป็นรายบุคคล ใช้ประโยชน์ในการทานาทั้งหมด สภาพพื้นที่ไม่สามารถนามาฟื้นฟูได้
โดยนาที่ดินดังกล่าว มาดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรต่อไป
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลดม จึงขอความเห็นชอบยกเลิกเพิกถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์ทาเลเลี้ยงสัตว์และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตาบลดม ตามมติที่ประชาคมแต่ละ
หมู่บ้านได้ส่งมาที่องค์การบริหารส่วนตาบลดม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
และขอมอบให้สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมดาเนินการตามระเบียบ กฏปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิรูปที่ดินเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

๖
นายนิราช จานงรักษ์
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ผมเห็นด้วยกับท่านนายก อบต.ดม
ผมขอมติที่ประชุมมีท่านใดเห็นชอบเพิกถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ทาเลเลี้ยงสัตว์ตาบล
ดม ขอเชิญยกมือครับ
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้นาเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ
นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ของหมู่ ๑๒ ตอนนี้ไฟสว่างบ้างไม่ค่อยสว่างบ้าง
นายสรอน วงษ์มี
เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หมู่ ๗ ไฟฟ้าทางการเกษตรของหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้มานาน
แล้ว และตอนนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว โค – กระบือ ของชาวบ้านไม่ค่อยมีน้ากิน
นายก อบต.ดม
ตอนนี้เราซ่อมแซมไฟฟ้าเราจ่ายเป็นปี ก็ขอให้แจ้ง นายเพียร บุญเนื่อง ช่างไฟฟ้า อยู่
บ้านภูมิโพธิ์ ได้เลย ส่วนเรื่องไฟฟ้าทางการเกษตร หมู่ ๗ ระยะทางเกือบ ๓ กิโลเมตร
สอบถามทางการไฟฟ้าแล้วว่าได้ แต่ช้าหน่อย
นายวันดี มณฑล
เรื่องการสัญจรไปบ้านซีจรูกค่อนข้างลาบากมาก , เรื่องไฟฟ้าทางการเกษตร , เรื่องขอขยาย
เขตประปาหมู่บ้าน และเรื่องแท็งก์น้าชารุดสามารถแก้ไขได้ไหมครับ
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ อยากให้ดูแลประปาของ หมู่ ๗ ให้หน่อยครับ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนอเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ
รองประธานสภาฯ
อยากเพิ่มเติมเรื่องไฟฟ้า ให้ทาหนังสือส่งถึง อบต.ดมด้วย ช่างจะได้ไปซ่อมแซมไฟฟ้าให้
และบ้านเทพอุดมเอาขยะไปทิ้งที่ป่าช้าบ้านเทพอุดมชาวบ้านเดือดร้อนมาก เรื่องความ
เดือดร้อนของชาวบ้านให้สมาชิกสภาฯ ทาหนังสือถึง อบต.ดมแจ้งเรื่องจากชาวบ้านของท่าน
ให้ท่านนายก อบต.ดม ได้รับทราบ
นายก อบต.ดม
เราต้องเป็นตัวแทนของชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ส่วนการขยาย
เขตประปาหมู่บ้าน ฝากให้สมาชิกสภาฯ สารวจรายชื่อชาวบ้านและทาประชาคมหมู่บ้านส่ง
มาให้ด้วย
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ในการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้ท่านทราบครับ ผมขอปิดกำรประชุมครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
มยุรี สุวรรณราช
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช) ผู้จดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ดม
สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ดม

๗
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๖ 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

