
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2   ประจําป  2559  

วันพุธท่ี   18  พฤษภาคม   2559   เวลา  08.30  น. 
  ณ   หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา 

     ผูเขาประชุม 
ลําดับ                   ชื่อ-สกุล            ตําแหนง          ลายมือชื่อ     หมายเหต ุ
   1 นายศิริ  มะลิลา ประธานสภาฯ ศิริ  มะลิลา  
   2 นายเพียน  แกวหม่ืนทรง รองประธานสภาฯ เพียน  แกวหม่ืนทรง  
   3 นางกัณหา  สนไธสง ส.อบต.    หมู  1 กัณหา  สนไธสง  
   4 นายไพรวัลย  บุตรสิม ส.อบต.    หมู  1 ไพรวัลย  บุตรสิม  
   5 นายทวีศักดิ์  พลทองมาก ส.อบต.    หมู  2 ทวีศักดิ์  พลทองมาก  
   6 นายแกว  ดูระยับ ส.อบต.    หมู  2 แกว  ดูระยับ  
   7 นายบัวสอน มิละถาโก ส.อบต.    หมู  3 บัวสอน มิละถาโก  
   8 นายสุดใจ  มาลาหอม ส.อบต.    หมู  3 สุดใจ  มาลาหอม  
   9 นายหนูเจน  มูลศรีสุข ส.อบต.    หมู  4 หนูเจน  มูลศรีสุข  
  10 นางระเบียบ  แสนศรี ส.อบต.    หมู  4 ระเบียบ  แสนศรี  
  11 นายพรมมา  หนูแกว ส.อบต.    หมู  5 พรมมา  หนูแกว  
  12 นายเจริญศักดิ์  สุระพล ส.อบต.    หมู  5 เจริญศักดิ์  สุระพล  
  13 นายบุญจันทร  ทองแกว ส.อบต.    หมู  6 บุญจันทร  ทองแกว  
  14 นายบุญมา  รอดสุโข ส.อบต.    หมู  6 บุญมา  รอดสุโข  
  15 นายวิลัย  สังเสว ี ส.อบต.    หมู  7 วิลัย  สังเสว ี  
  16 นายประสทิธิ์ หม่ืนโยชน ส.อบต.    หมู  7 ประสิทธิ์ หม่ืนโยชน  
  17 นายบัวเรียญ  จินโจ ส.อบต.    หมู  8 บัวเรียญ  จินโจ  
  18 นายจันดี พลทองมาก ส.อบต.    หมู  8 จันดี พลทองมาก  
  19 นายอํานาจ  สวนไธสง ส.อบต.     หมู  9 อํานาจ  สวนไธสง  
  20 นายสมบัติ  ดุระยับ ส.อบต.     หมู  9 สมบัติ  ดุระยับ  
  21 นายสายัน  แกนไธสง ส.อบต.    หมู  10 สายัน  แกนไธสง  
  22 นายสวาส  มณีเนตร ส.อบต.    หมู  10 สวาส  มณีเนตร  
  23 นางนวลละออง  กุงไธสง ส.อบต.    หมู  11 นวลละออง  กุงไธสง  
  24 นายประภาส  แหลมไธสง ส.อบต .   หมู  11 - ลาประชุม -  
  25 นายปณวัตร  ประณามเท ส.อบต.    หมู  12 ปณวัตร  ประณามเท  
  26 นายโชคชัย  จนัทะสอน ส.อบต.    หมู  12 โชคชัย  จันทะสอน  
  27 นายเลียว  โคตรสุวรรณ ส.อบต.    หมู  13 - ขาดประชุม -  
  28 นายสงกา  แสนปดชา ส.อบต.    หมู  13 สงกา  แสนปดชา  
  29 นายเสาร  แสงอรุณ ส.อบต.    หมู  14 - ลาประชุม -  
  30 นายบุญคาร  เหลามี ส.อบต.    หมู  14 บุญคาร  เหลามี  
  31 นายทองจันทร  จินโจ ส.อบต.    หมู  15 ทองจนัทร  จินโจ  

(สําเนา) 
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  32 นายสมบัติ  ศรีแกว ส.อบต.    หมู  15 สมบัติ  ศรีแกว  
  33 นางสํารวย  อรรถโยโค ส.อบต.    หมู  16 - ขาดประชุม -  
  34 นายธานินทร  แกนศิริ ส.อบต.    หมู  16 - ขาดประชุม -  
  35 นางสุธินันท  มณีเนตร ส.อบต.    หมู  17 สุธินันท  มณีเนตร  
  36 นายประมิตร หอไธสง ส.อบต.    หมู  17 - ขาดประชุม -  
  37 นางสากล  สรรพสอน ส.อบต.    หมู  18 สากล  สรรพสอน  
  38 นายคําตา  ยาสุขศรี ส.อบต.    หมู  19 คําตา  ยาสุขศรี  
  39 นางประไพร  เสไธสง ส.อบต.    หมู  20 ประไพร  เสไธสง  
  40 นางสาวอุทิศา  ไกรจันทร ส.อบต.    หมู  20 อุทิศา  ไกรจันทร  
  41 นายประทวน  สิทธิจันทร ส.อบต.    หมู  21 ประทวน  สิทธิจันทร  
  42 นายสังข  มหาสาโร ส.อบต.    หมู  21 สังข  มหาสาโร  
  43 นางสุภาพร  รอดสุโข ส.อบต.    หมู  22 สุภาพร  รอดสุโข  

 
      ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ                ชื่อ-สกุล                ตําแหนง        ลายมือชื่อ    หมายเหต ุ
    1 นายสายันต  ยกนอยวงษ นายก อบต. สายันต  ยกนอยวงษ  

2 นายทองสุข  แกวสวัสดิ ์ รองนายก อบต. ทองสุข  แกวสวัสดิ ์  
3 นายทองคํา  รอดสุโข รองนายก อบต. ทองคํา  รอดสุโข  
4 นายสุนทร  จันทะนันต เลขานุการ นายก อบต. สุนทร  จันทะนันต  
5 นายจําเนียร  สุคําภา ปลัด อบต. จําเนียร  สุคําภา  
6 นายบุญสง  สานไธสง รอง ปลัด อบต. บุญสง  สานไธสง  
7 นางกิจติกา  ประทุมรัตน หัวหนาสวนการคลัง กิจติกา  ประทุมรัตน  
8 นายบุญเยี่ยม  หมอมีสุข หัวหนาสํานักปลัดฯ บุญเยี่ยม  หมอมีสุข  
9 นายสุทัด  ศรีสุวรรณ จนท.วิเคราะหฯ สุทัด  ศรีสุวรรณ  
10   นางสาวจารุวรรณ  วัดวงคษา จนท.บริหารงานท่ัวไป จารุวรรณ  วัดวงคษา  

 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล      ท้ังหมด                   43         คน 
                                                    ผูเขาประชุม                  37         คน 
     ผูขาด/ลาประชุม              6         คน    
                                                    ผูเขารวมประชุม              11        คน 
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เปดประชุมเวลา      08.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี     1             เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
     -  แจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปวยและเขารับการรักษา 
    ท่ีโรงพยาบาล จํานวน  2  คน คือ 
      1)  นายประภาส  แหลมไธสง ส.อบต. หมูท่ี  11 
      2)  นายเสาร  แสงอรุณ  ส.อบต. หมูท่ี  14 
    - แจงขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกทาน ท่ีไดปฏิบัติงานการปองกันและลด 
  อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต  พ.ศ. 2559 ท่ีผานมา 
     
ระเบียบวาระท่ี     2             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ    ไดใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และสมาชิกฯ อภิปราย 
    แกไขเพ่ิมเติม   
นายเจริญศักดิ์  สุระพล  แกไขอักษรท่ีตกหลนใหถูกตอง     
มติท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา 
     - การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา สมัยสามัญ สมัยแรก   

ประจาํป  2559   เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2559  เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี   3                         เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา    
   3.1  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) 
ประธานสภาฯ  และใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบชี้แจง  
นายสุทัด  ศรีสุวรรณ   ไดชี้แจงเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562)   
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
    สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ขอท่ี  16 , 17  และขอท่ี  18  และชี้แจงรายละเอียด 
    ในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 – 2562)  ซ่ึงมีท้ังหมด  8  ยุทธศาสตร และ 
    บัญชีประสานแผนฯ มีท้ังหมด  7  โครงการ  สําหรับรายละเอียดตามเอกสาร 
    ท่ีแจกใหสมาชิกฯ ทุกทาน          
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม และใหสมาชิกฯ พิจารณาไปทีละยุทธศาสตรตามเอกสารท่ีแจกให 
   1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานคมนาคม  
    1.1  แนวทางพัฒนาดานคมนาคม     
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม   
นายทวีศักดิ์  พลทองมาก  สอบถามระยะทางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานทําไม 
  ระยะทางสั้น 
นายสุทัด  ศรีสุวรรณ  สําหรับโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานนั้น ไดกําหนดเปนกรอบ 
  บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป สวนท่ีจะจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปนั้นจะกําหนดอีกที 
นายก อบต.  ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562)   
  ใหสมาชิกฯเขาใจ  
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ปลัด อบต.  ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึงกอนท่ีจะทําขอบัญญัติ 
  งบประมาณรายจายประจําปนั้น ตองมีการบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ  
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม   
นายประทวน  สิทธิจันทร  สอบถามฝากเสนอเพ่ิมโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติกคอนกรีต  
  เสนทางจากบานแกนทาวถึงหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแกนทาว 
นายสมบัติ  ศรีแกว  สอบถามโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติกคอนกรีตเสนทางจาก 
  บานนาเจริญ  หมูท่ี  15  ถึง หวยลําพังชู ตําบลบานยาง ทําไมมีในแผนพัฒนาฯ 
นางสุทธินันท  มณีเนตร    เสนอเพ่ิมโครงการถนนดินยกระดับเพ่ือการเกษตร  หมูท่ี  17 
นางสุภาพร  รอดสุโข  เสนอเพ่ิมโครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมูท่ี  22 
นางสาวอุทิศา  ไกรจันทร  เสนอขอเปลี่ยนโครงการเปนกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูท่ี  20 
นายไพรวัลย บุตรสิม  เสนอขอเพ่ิมโครงการถนนดินยกระดับเพ่ือการเกษตร  หมูท่ี  1 
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)    
   1.2  แนวทางการพัฒนาดานไฟฟาและแสงสวาง    
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)    

   2. ยุทธศาสตรพัฒนาดานแหลงน้ํา 
    2.1  แนวทางพัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ 
           แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม   
นางสาวอุทิศา  ไกรจันทร  เสนอเพ่ิมโครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองใหญ  หมูท่ี 20 
นายบุญมา  รอดสุโข  เสนอเพ่ิมโครงการขุดลอกหนองใต หมูท่ี  6  
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)    

   3.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    3.1  แนวทางพัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)    

   4.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    4.1  แนวทางพัฒนาและสงเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  
           ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
    4.2  แนวทางพัฒนาดานสาธารณสุขและสุขภาพพลานามัย 
    4.3  แนวทางพัฒนาดานสาธารณประโยชน 
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี)   

   5.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    5.1  แนวทางพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                       และรักษาความสงบเรียบรอย 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)  
 

  ( - พักรับประทานอาหารวาง 10  นาที -  ) 
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   6.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการเมือง การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1  แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
    6.2  แนวทางพัฒนาสงเสริมการสืบสาน อนุรักษประเพณี   
           วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    6.3  แนวทางพัฒนาดานสังคม การเมืองและกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)   

   7.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    7.1  แนวทางพัฒนาและสงเสริมบริหารจัดการ ฟนฟู 
          และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม 
นายประทวน  สิทธิจันทร  สอบถามเก่ียวกับบอขยะและบอสิ่งปฏิกูลใชสิ่งเดียวกันหรือไม  และถาไมใช 
  ขอเสนอใหเพ่ิมบอสิ่งปฏิกูล   
นายทองสุข  แกวสวัสดิ์  ชี้แจงเก่ียวกับบอขยะและบอสิ่งปฏิกูลใหสมาชิกฯเขาใจ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)      

   8.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบริการ 
    8.1  แนวทางพัฒนาองคกร  บุคลากร และการใหบริการ 
          ประชาชน    
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) แลวหามติขอความ

เห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)  เปนเอกฉันท 

   3.2  การจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ  ประจําป  2559 
ประธานสภาฯ  ใหคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 
นายก  อบต.   แจงกําหนดการงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําป  2559  ระหวางวันท่ี  
  20 – 22  พฤษภาคม  2559  โดยพิธีเปดและขบวนแหบั้งไฟ กําหนดวันเสารท่ี   
  21  พฤษภาคม  2559  ณ  บริเวณสนามกีฬากลางอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และวันท่ี  
  22  พฤษภาคม  2559  เปนวันจุดบั้งไฟข้ึนสูง ณ ท่ีสาธารณประโยชนโคกดงหลาว 
  ตําบลเมืองเสือ สําหรับรายละเอียดตางๆ ใหปลัด อบต.ชี้แจง 
ปลัด อบต.  ชี้แจงเก่ียวกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําป  2559  ในปนี้ องคการบริหารสวน
  ตําบลเม็กดําอยูกลุมขบวนท่ี 2 รวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว   
  สวนรูปแบบในการจัดขบวนมีดังนี้ 

1. รถบรรยาย 
2. ขบวนนํา (ปายตําบล  พระบรมฉายาลักษณ  อปพร.) 
3. ขบวนฟอน 
4. ขบวนบั้งไฟ 
5. ขบวนผาแดง-นางไอ 
6. รถกระรอก+พญาแถน 
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   7. ขบวนเซ้ิงโบราณ 
   8. วิถีชาวบาน 
   ซ่ึงในแตละขบวนองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํารับผิดชอบ  เทพี  
  นางปายพรอมปาย และวิถีชาวบาน   องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
  รับผิดชอบ ผาแดง-นางไอ  และกระรอกดอน + พญาแถน   สวนขบวนบั้งไฟ  
  ขบวนฟอน และขบวนเซ้ิงโบราณ รับผิดชอบรวมกัน  สําหรับบั้งไฟข้ึนสูงนั้นให 
  จัดหาตําบลละ 1  บั้ง และแจงเก่ียวกับหลักเกณฑการใหคะแนนตางๆในการ 
  ประกวด ของขบวนใหสมาชิกฯ ทราบ   

นายก อบต.   ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  และขอความรวมมือสมาชิก 
    สภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานในการชวยดูแลรูปแบบขบวนให 
    มีความเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม และฝากใหสมาชิกฯ ทุกคนเขารวม 
    ขบวนโดยพรอมเพรียงกัน 
ประธานสภาฯ   ชี้แจงเพ่ิมเติม มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม 
ปลัด อบต.   ชี้แจงเพ่ิมเติม และฝากขอความรวมมือทุกทานเขารวมขบวนจนเสร็จสิ้น 
นายทองคํา  รอดสุโข  ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และขอความรวมมือทุกทาน
    ใหเขารวมขบวนโดยพรอมเพรียงกัน   
ประธานสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม มีทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมหรือไม  (ไมมี)      

                                 
   ( - พักรับประทานอาหารกลางวัน   เวลา   12.00  น. – 13.00  น. ) 

 
ระเบียบวาระท่ี   4                         เรื่อง   อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอหรือไม 
นายเพียน  แกวหม่ืนทรง  แจงเก่ียวกับการสงเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเม็กดํา  ซ่ึงเลยกําหนดสงและ

มีบางหมูบานยังไมสงขอใหชี้แจงและนําสงดวย 
นายเจริญศักดิ์  สุระพล  ฝากเรื่องโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีไดดําเนินการไปแลว และเก่ียวกับ

ประปาบานตาลอก  หมูท่ี  5  เกรงน้ําจะไมพอใช ฝากคณะผูบริหารพิจารณา 
นางสุทธินันท มณีเนตร  เรื่องไฟฟาสาธารณะเสียฝากใหไปซอมแซม 
นายทวีศักดิ์  พลทองมาก  เรื่องจุดบริการประชาชนอยากใหเปลี่ยนตั้งจุดบริการใหม 
นายสุดใจ  มาลาหอม  สอบถามเรื่องขยายเขตระบบประปา 
นายหนูเจน  มูลศรีสุข  สอบถามเรื่องทอ ฝากคณะผูบริหารพิจารณา 
นายประทวน  สิทธิจันทร  เรื่องบอสิ่งปฎกูิล ซ่ึงผูประกอบการท้ิงไมเปนท่ี ฝากคณะผูบริหารพิจารณา

ประสานใหดวย  และฝากเรื่องบอขยะท้ิงไมเปนท่ี  
นายวิลัย  สังเสว ี  เรื่องบอตะกอนประปาเต็ม  ฝากใหคณะผูบริหารพิจารณาแกไข 
นายบุญมา  รอดสุโข  สอบถามเรื่องระบบประปา  บานพยอม  หมูท่ี  6  ไดหรือไม 
นายหนูเจน  มูลศรีสุข  เรื่องรถท้ิงสิ่งปฏิกูลไมเปนท่ี ฝากคณะผูบริหารพิจารณาแกไข 
  

       ( - พักรับประทานอาหารวาง  10  นาที - ) 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม (ไมมี)ใหคณะผูบริหารตอบขอซักถาม 
 ของสมาชิกฯ 
นายก อบต.  - ขอขอบคุณสมาชิกฯทุกทานท่ีไดรวมไปศึกษาดูงานท่ีผานมา 
  - แจงทําความเขาใจเก่ียวกับไฟฟาแสงสวางสาธารณะ แจงเรื่องการประปาสวน

ภูมิภาค อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยขอความอนุเคราะหสูบน้ําจากลําพังชู   และฝาก
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเก่ียวกับโครงการตําบลละ  5  ลาน  

  และไดตอบขอซักถามของสมาชิกฯ  ดังนี้ 
   - เรื่อง  น้ําประปา บานตาลอก  หมูท่ี  5  ไดประสานไปแลวแตตองรอ

กอนเพราะชวงนี้มีการสูบน้ําเยอะ 
   - เรื่อง ไฟฟาสาธารณะเสีย ไดแจงประสานทางการไฟฟาสวนภูมิภาค 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยแลว 
   - เรื่อง ขยายเขตประปานั้นงบประมาณไมเพียงพอ แตจะปรึกษากับ

เจาหนาท่ีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 
   - เรื่อง ทอขามนั้นจะรีบดําเนินการให 
   - เรื่อง บอขยะและบอสิ่งปฏิกูล นั้นจะออกไปดูและหาวิธีการแกไขให 
   - เรื่อง ประปา บานพยอม หมูท่ี  6 นั้นไดทําหนังสือยืนยันไปแลว และได

ตอบคําถามทุกคําถามจนสมาชิกฯ เขาใจดีทุกคน 
ปลัด อบต.   - ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับประปาหมูบาน  5  แหงนั้น ทางองคการบริหาร

สวนตําบลเม็กดําไดยืนยันไปแลว แตตองรอการจดัสรรงบประมาณจาก 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ  ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี ) สําหรับการประชุมก็ได 
  ดําเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว  จึงขอปดประชุม 
                                                                                               
  ปดประชุม เวลา  16.00 น                           
          
 

      ลงชื่อ          จําเนียร  สุคําภา       ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                                             (นายจําเนียร  สุคําภา) 

               เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา   

      

 ลงชื่อ             ศิริ  มะลิลา           ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายศิริ  มะลิลา) 

                           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา 
 

 
          

สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายจําเนียร  สุคําภา) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเม็กดํา   


