(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผู้มาประชุม
รองประธานสภา อบต.ดม
1
นำงล้น พิกุลทอง
ล้น พิกุลทอง
เลขานุการสภา อบต.ดม
2
นำงสำวมยุรี สุวรรณรำช
มยุรี สุวรรณรำช
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑
3
นำงสุวรรณี ตุ้มทอง
สุวรรณี ตุ้มทอง
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒
4
นำงอภิญญำ อุตรำศรี
อภิญญำ อุตรำศรี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒
5
นำยสนอง สุขอุ้ม
สนอง สุขอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓
6
นำยอำทิตย์ ปัดภัย
อำทิตย์ ปัดภัย
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓
7
นำยปรีชำ สุขอุ้ม
ปรีชำ สุขอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔
8
นำยวันดี มณฑล
วันดี มณฑล
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔
9
นำยอภิสิทธิ์ พลศรี
อภิสิทธิ์ พลศรี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕
10 นำยทศ แม่นผล
ทศ แม่นผล
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕
11 นำยฤทธิ์ อกอุ่น
ฤทธิ์ อกอุ่น
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖
12 นำยนยินทร์ เหล่ำดี
นยินทร์ เหล่ำดี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖
13 นำยเสำเพ็ญ บุญสอน
เสำเพ็ญ บุญสอน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗
14 นำยสรอน วงษ์มี
สรอน วงษ์มี
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗
15 นำยชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
ชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘
16 นำยสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘
17 นำยไพฑูรย์ สมนำค
ไพฑูรย์ สมนำค
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๙
18 นำยช่วย บุญเนื่อง
ช่วย บุญเนื่อง
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
19 นำยทรงเกียรติ คำฝอย
ทรงเกียรติ คำฝอย
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐
20 นำยชื่น ยิ่งหำญ
ชื่น ยิ่งหำญ
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
21 นำยนิรำช จำนงรักษ์
นิรำช จำนงรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑
22 นำยอำทิตย์ ชื่นบำน
อำทิตย์ ชื่นบำน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
23 นำยเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒
24 นำยประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
ผู้ไม่มาประชุม
ประธานสภา อบต.ดม
๑
นำยสุทัศน์ พระงำม
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
๑
นำยลำเลิศ พัวพัฒนโชติ
ลำเลิศ พัวพัฒนโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม จงพร ยิ่งชื่น
๒
นำยจงพร ยิ่งชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม จำรุณี พำนิกุล
๓
นำงจำรุณี พำนิกุล
เลขานุการนายก อบต.ดม
๔
นำยกันตภณ พำนิกุล
กันตภณ พำนิกุล
ที่ปรึกษานายก อบต.ดม
๕
นำยรัน ยิ่งหำญ
รัน ยิ่งหำญ
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.ดม
๖
นำงสำวรุ่งรัตน์ สีแสด
รุ่งรัตน์ สีแสด

๒
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๗
นำงสุพิชญำ น้องดี
นายพิศาล ตุ้มนาค
๘
ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
๑
นำยเสถึยน เลื่อนทอง
๒
นำยไพศำล พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ
๓
นำยพลอย คงบุญมี

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลดม

ลายมือชื่อ
สุพิชญำ น้องดี
พิศาล ตุ้มนาค
-

๓
(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน 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
เชิญท่ำนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม ได้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดมต่อไป
รองประธานสภาฯ
บัดนีได้เวลำแล้ว ดิฉันขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดม
ณ บัดนี
ระเบียบวำระที่ ๑
รองประธำนสภำฯ

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑. เรื่องแต่งตังประธำนคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลดมดังรำยชื่อต่อไปนี
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูมิโปน
นำยเกียน ม่ำนทอง
ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร
นำยพิวัน มีดี
ตำแหน่ง รองประธำน
นำงสุวรรณี ตุ้มทอง ตำแหน่ง รองประธำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสตึง
นำยสุรเกียรติ ผลแม่น ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร
นำยวันดี มณฑล
ตำแหน่ง รองประธำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูมิคดี
นำงสุภำพิศ สนุกแสน ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร
นำยรุณ อนงชัย
ตำแหน่ง รองประธำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูมิสวำย
นำยวินัย มะโนบำล
นำยสำรึก แสนพันธ์

รองนำยก ฯ จำรุณี พำนิกุล

เรียนรองประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดมทุกท่ำน
เรื่องที่จะแจ้งให้ทรำบ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๖ ได้นำ ด.ช.ทินภัทร จันนุบิน
บ้ำนเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้ำนภูมิสวำย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เข้ำรับกำรรักษำจำกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องจำก เด็กเป็นโรคติดต่อทำง

๔

มติที่ประชุม

พันธุกรรม โรคฉี่หอม โรคปัสสำวะนำเชื่อมแมเปิ้ล ณ โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ ตำบลคำลำ
แมะ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓
รองประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมแล้ว ในวันนี้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๕๙ มีหน้าที่คือให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีเท่านั้น ดิฉันจะขอมติที่ประชุม
สภาฯ เลยนะคะ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๕๙ โปรดยกมือคะ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง - เสียง
๓.๒ ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดมแล้ว
ในเรื่องนี้เพื่อขอมติเห็นชอบเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติตาบลเพื่อบังคับใช้ในตาบลดมเท่านั้น
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยไหมคะถ้าไม่มีขอเชิญรองประธานสภาฯ ต่อไปคะ
จะขอมติที่ประชุมเลยนะคะ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือคะ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง - เสียง
๓.๓ ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการและการใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดมแล้ว
ในเรื่องนี้เพื่อขอมติเห็นชอบเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติตาบลเพื่อบังคับใช้ในตาบลดมเท่านั้น
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสงสัยไหมคะถ้าไม่มีขอเชิญรองประธานสภาฯ ต่อไปคะ
จะขอมติที่ประชุมเลยนะคะ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหาร
จัดการและการใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือคะ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง - เสียง
๓.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๓ คน)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
๑.๑ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน
๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนขั้นตอนกระจายอานาจ

มติที่ประชุม
รองประธานสภาฯ
ปลัด อบต.ดม
รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
รองประธานสภาฯ
ปลัด อบต.ดม
รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
รองประธานสภาฯ
ปลัด อบต.ดม

๕
๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดาเนินการ
ในยุทธศาสตร์ ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่นการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๔ กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัด
๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
๑.๖ แผนชุมชน ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้คานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย
๒. ร่วมกันจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนา
๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดาเนินงาน
๔. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานตามข้อ ๒๙ (๒)
๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
๗. ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล มี
หน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประเกอบในการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
รองประธานสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน ๓ ท่าน ขอเชิญ
คะ พร้อมชื่อผู้รับรองด้วย ๒ คน
นายวันดี มณฑล
ผมขอเสนอ นายนิราช จานงรักษ์
ผู้รับรองที่ ๑. นายทศ แม่นผล
ผู้รับรองที่ ๒. นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
นายทรงเกียรติ คาฝอย ผมขอเสนอ นายทศ แม่นผล
ผู้รับรองที่ ๑. นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ
ผู้รับรองที่ ๒. นางอภิญญา อุตราศรี
นายชิษณุพงศ์ สินสุพรรณ ผมขอเสนอ นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
ผู้รับรองที่ ๑. นายนยินทร์ เหล่าดี
ผู้รับรองที่ ๒. นายสรอน วงษ์มี
รองประธานสภาฯ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน ๓ ท่าน ๑. นายนิราช จานงรักษ์ ๒. นายทศ แม่นผล
๓. นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
รองประธานสภาฯ
๓.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (สภาท้องถิ่น
คัดเลือก ๓ คน)
ปลัด อบต.ดม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๖
๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
รองประธานสภาฯ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน ๓ ท่าน ขอเชิญ คะ พร้อมชื่อผู้รับรองด้วย ๒ คน
นายนิราช จานงรักษ์ ผมขอเสนอ นายอาทิตย์ ชื่นบาน
ผู้รับรองที่ ๑. นายทศ แม่นผล
ผู้รับรองที่ ๒. นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน
นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน ผมขอเสนอ นายสนอง สุขอุ้ม
ผู้รับรองที่ ๑. นายอาทิตย์ ปัดภัย
ผู้รับรองที่ ๒. นางอภิญญา อุตราศรี
นายชื่น ยิ่งหาญ
ผมขอเสนอ นายวันดี มณฑล
ผู้รับรองที่ ๑. นายทรงเกียรติ คาฝอย
ผู้รับรองที่ ๒. นายช่วย บุญเนื่อง
รองประธานสภาฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน ๓ ท่าน
๑. นายอาทิตย์ ชื่นบาน ๒. นายสนอง สุขอุ้ม ๓. นายวันดี มณฑล
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๔
รองประธานสภาฯ
ปลัด อบต.ดม

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้นาเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญคะ
เรื่องเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่
๑๑ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมเดินรณรงค์ร่วมกับ อสม. และราษฎรในแต่ละ
หมู่บ้านด้วย
นายทศ แม่นผล
ผมขอสอบถามเกี่ยวเอกสารสิทธิ์ที่สาธารณะของตาบลดม
รองนายกฯ จงพร ยิ่งชื่น ผมได้ติดตามแล้ว แต่เรื่องนี้ติดอยู่ที่อาเภอยังไม่ได้ดาเนินการ
นายชื่น ยิ่งหาญ
คลองกั้นน้า หมู่ที่ ๑๐ ชารุดครับ
รองประธานสภาฯ
ให้ทาหนังสือถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดมเลยคะ
นายทศ แม่นผล
อยากให้แจกพันธุ์ไม้ผลในช่วงวันแม่แห่งชาติ
รองนายก ฯ จงพร ยิ่งชื่น ตอนนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
นายนยินทร์ เหล่าดี
ไฟฟ้าสาธารณะดับมาแล้ว ๒ เดือนครับ
รองประธานสภาฯ
จะดาเนินการติดตามให้นะคะ มีท่านใดจะนาเสนออีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุม
คะ
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๗
มยุรี สุวรรณราช
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช) ผู้จดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ดม
ล้น พิกุลทอง
(นางล้น พิกุลทอง) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
รองประธานสภา อบต.ดม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๓ เดือน มิถุนายน 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

