
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2   ประจําป  2559 

วันจันทรท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 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 ไพรวลัย  บุตรสิม  
   5 นายทวีศักดิ์  พลทองมาก ส.อบต.    หมู  2 ทวีศักดิ์  พลทองมาก  
   6 นายแกว  ดุระยับ ส.อบต.    หมู  2 แกว  ดุระยับ  
   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 ประภาส  แหลมไธสง  
  25 นายปณวัตร  ประณามเท ส.อบต.    หมู  12 ปณวตัร  ประณามเท  
  26 นายโชคชัย  จนัทะสอน ส.อบต.    หมู  12 โชคชัย  จันทะสอน  
  27 นายเลียว  โคตรสุวรรณ ส.อบต.    หมู  13 เลียว  โคตรสุวรรณ  
  28 นายสงกา  แสนปดชา ส.อบต.    หมู  13 สงกา  แสนปดชา  
  29 นายเสาร  แสงอรุณ ส.อบต.    หมู  14 เสาร  แสงอรุณ  
  30 นายบุญคาร  เหลามี ส.อบต.    หมู  14 บุญคาร  เหลามี  
  31 นายทองจันทร  จินโจ ส.อบต.    หมู  15 ทองจนัทร  จินโจ  
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  32 นายสมบัติ  ศรีแกว ส.อบต.    หมู  15 สมบัติ  ศรีแกว  
  33 นางสํารวย  อรรถโยโค ส.อบต.    หมู  16 สํารวย  อรรถโยโค  
  34 นายธานินทร  แกนศิริ ส.อบต.    หมู  16 ธานินทร  แกนศิริ  
  35 นางสุธินันท  มณีเนตร ส.อบต.    หมู  17 สุธินันท  มณีเนตร  
  36 นายประมิตร หอไธสง ส.อบต.    หมู  17 ประมิตร หอไธสง  
  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 - ขาดประชุม -  
  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 รองปลัด อบต. บุญสง  สานไธสง  
7 นายบุญเยี่ยม  หมอมีสุข หัวหนาสํานักปลัดฯ บุญเยี่ยม  หมอมีสุข  
8 นางสาวดารุณีย  อาษากิจ นิติกรชํานาญการ ดารุณีย  อาษากิจ  
9 นางสาวจารุวรรณ  วัดวงคษา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จารุวรรณ  วัดวงคษา  
10 นายสุทัด  ศรีสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ สุทัด  ศรีสุวรรณ  
11 นางสาวฐิตากานต  พินิจ เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ฐิตากานต  พินิจ  

 
   
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล      ท้ังหมด                   43         คน 
                                                                     ผูเขาประชุม                  43         คน 

  ผูขาดประชุม                 1           คน                                                                       
  ผูเขารวมประชุม             11         คน 
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เปดประชุมเวลา      08.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี     1             เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี     2             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
-  ยกการรับรองไปครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี   3                         เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
    -  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2560 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา  ไดพิจารณารับหลักการแหงราง 
  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 ไปแลว  ในวาระท่ีหนึ่ง  
    ญัตติท่ีคางพิจารณา  คือ  วาระท่ีสอง ข้ันการแปรญัตติ  และวาระท่ีสาม  ข้ันขอความ 
   เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2560 
   รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2560  
   ซ่ึงทานสมาชิกฯ ไดเห็นชอบในหลักการ พรอมท้ังไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
   โดยคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให นายธานินทร    แกนศิริ   สมาชิกสภาองคการ 

 บริหารสวนตําบลเม็กดํา หมูท่ี  16  เปนประธานกรรมการในการรับคําแปรญัตติ    
   ขอเชิญ นายธานินทร  แกนศิริ   ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
นายธานินทร  แกนศิริ   การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2560   
 (ประธานกรรมการฯ)  ในวาระท่ีสอง  ซ่ึงสมาชิกสภาฯ ไดมีคัดเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติ  7   คน   
     และคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณา  เห็นชอบรายละเอียด  ดังนี้ 

1. นายธานินทร    แกนศิริ  เปนประธานกรรมการ     
2. นายประทวน    สทิธิจนัทร  เปนรองประธานกรรมการ  
3. นายบุญมา    รอดสุโข  เปนกรรมการและเลขานุการ 
4. นายบุญมา  รอดสุโข   เปนกรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์  พลทองมาก  เปนกรรมการ 
6. นายเลียว  โคตรสุวรรณ  เปนกรรมการ 
7. นายสมบัติ  ศรีแกว   เปนกรรมการ 

   การกําหนดใหสมาชิกสภาฯ  ยื่นคําแปรญัตติในระหวางวันท่ี  16 - 18 
  สิงหาคม  2559  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา  
   ปรากฏวาในระหวางวันท่ี  16 - 18 สิงหาคม  2559  ไมมีสมาชิกฯทานใด 
  ยื่นเสนอคําแปรญัตติ  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
  2560  แตอยางใด  และคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดรวมกันประชุมพิจารณาแลว 
  สําหรับการแปรญัตติของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  2560  มีดังนี้  
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   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งานบริหารท่ัวไป 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 
    งานบริหารงานคลัง 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 
    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

                                                       ( - พักรับประทานอาหารวาง  10  นาที - ) 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
  - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟาถนน 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
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     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 
    งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 
    งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานการเกษตร 
    งานสงเสริมการเกษตร 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 
    งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

   แผนงานงบกลาง 
     - ไมมีการแปรญัตติ  (คงไวรางเดิม) 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา ไดรวมกันพิจารณา  
  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2560 ในวาระท่ีสอง   
  ข้ันแปรญัตติ  มีทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี)  แลวไดหามติท่ีประชุมใหผาน 

วาระท่ีสอง ข้ันการแปรญัตติ  หรือไม 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหผานวาระท่ีสอง  ข้ันการแปรญัตติ      40  เสียง  
     ไมเห็นชอบ     - เสียง 
     งดออกเสียง     2 เสียง 
     สรุปมติท่ีประชุมเห็นชอบใหผานวาระท่ีสอง ข้ันการแปรญัตติ เปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ   วาระท่ีสาม  ข้ันใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 
  งบประมาณ  2560  จึงขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  ใหตราเปน 
      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2560  หรือไม 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2560         40  เสียง
     ไมเห็นชอบ                -  เสียง 
     งดออกเสียง               2  เสียง 
     สรุปมติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
     2560  เปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระท่ี   4                         เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ                               มีสมาชิกฯ  ทานใดจะสอบถามหรือไม  (ไมมี ) สําหรับการประชุมก็ได 
                                         ดําเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว  จึงขอปดประชุม 

       ปดประชุม เวลา    12.00   น.                           
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      ลงชื่อ         จําเนียร  สุคําภา         ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                                             (นายจําเนียร  สุคําภา) 

               เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา   

      

 ลงชื่อ             ศิริ  มะลิลา         ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายศิริ  มะลิลา) 

                           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายจําเนียร  สุคําภา) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเม็กดํา   



- 7 - 
 
ปลัด อบต.    ช้ีแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยให
    สมาชิกฯไดเขาใจและไดช้ีแจงเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมในการสรางพนังกั้นน้ํา 
    และช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป  2559  ใหสมาชิกฯเขาใจ 
นายทองคํา  รอดสุโข  กลาวขอบคุณสมาชิกฯทุกทานท่ีใความรวมมือในการปฏิบัติธรรม 
ประธานสภาฯ                               มีสมาชิกฯ  ทานใดจะสอบถามหรือไม  (ไมมี ) สําหรับการประชุมก็ได 
                                         ดําเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว  จึงขอปดประชุม 

       ปดประชุม เวลา    16.00   น.                           
        
 

      ลงชื่อ         จําเนียร  สุคําภา        ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                                             (นายจําเนียร  สุคําภา) 

               เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา   

      

 ลงชื่อ        เพียน  แกวหม่ืนทรง        ผูตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายเพียน  แกวหม่ืนทรง ) 

                       รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รักษาการ 
         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

 
 

(นายจําเนียร  สุคําภา) 
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา   


