
   
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
สมัยประชุมสมัยวิสำมัญ    สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2562 

วันจันทร์ที่  22  เดือน  พฤศจิกำยน  2562  เวลำ  09.30  น. 
ณ  อำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 

**************** 
ผู้เข้ำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายประทีป   ค าเพราะ ประธานสภา อบต.เมืองน้อย ประทีป   ค าเพราะ  
2 นายอัมพร   พิมพา รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย อัมพร   พิมพา  
3 นายอุทัย   ค าศรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 อุทัย   ค าศรี  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นางบัวพันธ์   ทองทวี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 บัวพันธ์   ทองทวี  
6 นายสุเทพ    วิมุตกุล สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.3 สุเทพ    วิมุตกุล    
7 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.3 ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
8 นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 สุวรรณ  จันทร์แจ่ม   
9 นายบรรจบ  สิทโท สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 บรรจบ  สิทโท   
10 นายนิติศักดิ์   แสวงพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.5 นิติศักดิ์   แสวงพันธ์  
11 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.5 สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
12 นายไพศาล   ทองค า สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 ไพศาล   ทองค า  
13 นางสุภัทรธนัน  ค าศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  ค าศรี  
14 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
15 นายสมาน  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 สมาน  เขียวอ่อน  
16 นายมลเทียร   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 มลเทียร   เขียวอ่อน  
17 นายสุรธีร์   เทพบุรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 สุรธีร์   เทพบุรี  
18 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  
19 นายสมัย  ซาเหลา สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 สมัย  ซาเหลา  
20 นายประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม  

ผู้ไม่มำประชุม  -  ไม่มี 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1.นายไพบูลย์    ค าศรี   นายก อบตเมืองน้อย 
2.นายสมาน  สืบเสน   รองนายก อบต.เมืองน้อย 

   3.นายไพรัช  เหมือนมาตย์  รองนายก อบต.เมืองน้อย 
   4.นายประสิทธิ์   ทาระ   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 

5.พ.จ.ต.ประทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
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   6.นายโยธิน   บวัทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
8.นายวัชรินทร์   บุญเริ่ม   หัวหน้าส านักปลัด 
9.นางสาวจิรพรรณ   บุษบงก์  ผู้อ านวยการกองคลัง 



10.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อ านวยการกองช่าง 
11.นายสุรพงษ์  อุทัย   นิติกรช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 
-เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้มาลงชื่อ  
เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
นำยก อบต.เมืองน้อย -แจ้งพิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ซ่ึงทุกครัวเรือนจะได้รับ

พระราชทาน วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 -แจ้งแนวทางขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564 อบต.เมืองน้อยได้

จัดส่งไปแล้วจ านวน 3 โครงการ   
 -การรับสมัครจิตอาสาป้องกันภัย อบต.ละ 50 คน มอบให้หัวหน้าส านักปลัดร่วมกับเจ้าหน้าที่

ด าเนินการ 
 -การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 มอบให้

หัวหน้าส านักปลัดได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง - ชี้แจงว่าเนื่องจากบางรายการมีตกหล่นผิดพลาด  จึงขอแก้ไขบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว 

ดังนี้ 
 -หน้าที่ 2 ขอตัดข้อความในแถวที่ 25 จากข้อความ  ได้ไม่ใช่แบบเหมาะจ่ายออก 
 -หน้าที่ 3 วาระท่ี 4 พิจารณากันเงินไว้เหลื่อมปี แถวที่ 25 ขอแก้ไขข้อความจากเป็นกรณี

เกี่ยวกับการขอกันเงินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 ที่ผ่านการพิจารณาใน
วาระท่ีแล้ว แก้ไขเป็นข้อความดังนี้  โครงการดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการขอรับหนังสืออนุญาต
ให้ก่อสร้างในเขตทางหลวง จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน  หรือท านิติกรรมกับผู้รับจ้าง
ไดท้ันในปีงบประมาณ 2562 

ที่ประชุม  -มีมติให้แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อ านวยการกองช่างเสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 
   18 เสียง  งดออกเสียง 2 คน 
ระเบียบวำระท่ี 3 พิจำรณำเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 
 ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  มีความ
จ าเป็นในการด าเนินการตามภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายขอรัฐบาล หนังสือสั่งการ   
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และความจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนในต าบลเมืองน้อย  จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ส าเนาให้กับทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วขอ
เชิญที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียด 

ประธำนสภำฯ  -เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายสอบถามในรายละเอียด 
ที่ประชุม  -ได้มีการอภิปรายกับอย่างกว้างขวาง  ในรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ประธำนสภำฯ  -เมื่อที่ประชุมได้ใช้เวลาพอสมควรแล้ว   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 



ประธำนสภำฯ  -ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)แก้ไขเพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนน 18 เสียง งดออกเสียง 2 คน 
ระเบียบวำระท่ี 4  พิจำรณำก ำหนด(Zoning)ที่มีควำมเหมำะสมเป็นสถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรในที่ดินสำธำรณ 

ประโยชน์  แปลงเลขที่ ศก 5215 ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองน้อย  อ ำเภอกันทรำรมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประธำนสภำฯ  -การพิจารณาก าหนด (Zoning) ที่มีความเหมาะสมเป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 

ในที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลงเลขที่ ศก 5215 ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองน้อย  อ าเภอ   
กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง 

นิติกรช ำนำญกำร -ชี้แจงว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้ขอใช้และถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงเลขที่ ศก 5215 ซึ่งตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารต่อเนื่องทั้งแปลงและท าเรื่องขอใช้
และถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลงเลขท่ี ศก 5291 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองน้อย 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดกลาง เนื้อที่ 
0-0-56 ไร่ และเพ่ือใช้ประโยชน์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ นั้น 

 ซึ่งในข้ันตอนประชาคมหมู่บ้าน  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้มีมติเห็นชอบ
ขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดินทั้ง 2 แปลงแล้วนั้น   ปรากฏว่าส านกังาน
ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอพบว่าที่สาธารณประโยชน์แปลง
เลขที่ ศก 5215 ซึ่งตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 1 และท่ีสาธารณประโยชน์แปลงเลขที่ ศก 5291 ซึ่งตั้งอยู่ใน
หมู่ที่ 7 ยังไม่ได้ก าหนด (Zoning) เพ่ือการใช้ประโยชน์เอาไว้  ซึ่งเป็นที่มาท่ีเสนอเรื่องเพ่ือให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้พิจารณาก าหนด (Zoning) การใช้ประโยชน์
ที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้งสองแปลงในวันนี้ และในการลงมติจะพิจารณาแยกลงมติรายแปลง 

ประธำนสภำฯ -เชิญที่ประชุมได้อภิปรายในรายละเอียด 
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นำยสุพัฒน์  อุ่นอ่อน -อภิปรายว่าเพ่ือให้การด าเนินการขอใช้และถอนสถานที่สาธารณประโยชน์ด าเนินการไปด้วย 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง สมควรที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย จะได้พิจารณาก าหนดให้ที่สาธารณประโยชน์ แปลงเลขท่ี ศก 5215 ตั้งอยู่หมู่
ที่ 1 ต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถาน
ที่ตั้งส่วนราชการ  และที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงเลขท่ี ศก 5291 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลเมือง
น้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ตั้งระบบประปา
แบบบาดาลขนาดกลางและใช้ประโยชน์บริหารจัดการขยะ 

ประธำนสภำฯ -มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบ ก าหนด (Zoning)ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แปลงเลขท่ี ศก 5215 ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองน้อย   
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ใน (Zoning) ที่มีความเหมาะสมใช้เป็นที่ตั้งของส่วน
ราชการหรือไม่  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 คน 



ประธำนสภำฯ -ในล าดับต่อไป  เป็นการพิจารณาก าหนด (Zoning) ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ตั้งระบบ
ประปาแบบบาดาล  และใช้ประโยชน์บริหารจัดการขยะในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงเลขที่ 
ศก 5291 ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ขอเชิญที่
ประชุมได้อภิปราย 

ที่ประชุม - ไม่มีการอภิปราย 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบก าหนด (Zoning) ใน

ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงเลขที่ ศก 5291  ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองน้อย  อ าเภอ
กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  หรือไม่ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง  
ระเบียบวำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 1 

5.1 งบลงทุน   หมวดค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กำรเกษตร  เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำซัมเมอร์ส 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง -ชี้แจงว่า  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์สเอาไว้  จึงจ าเป็นต้อง
โอนงบประมาณจากหมวดอื่นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  การโอนในครั้งนี้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 

ประธำนสภำฯ -เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายในรายละเอียด 

ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 

ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม -เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอด้วยคะแนน 18 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  

2 คน 

-5- 
 

5.2 งบลงทุน   หมวดค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง -ชี้แจงว่า  เนื่องจาก อบต.เมืองน้อย  ไม่ได้ตั้งงบประมาณ  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์  
ให้กับพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งจะมาบรรจุใหม่  จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณจากหมวดอื่นมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  การโอนในครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 

ประธำนสภำฯ  -เชิญสมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายในรายละเอียด 

ที่ประชุม  -ไม่มีการอภิปราย 

ประธำนสภำฯ  -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  -เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนน 18 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี   
งดออกเสียง 2 คน 

   5.3 งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์อ่ืน  
-ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดตั้งภำยใน
อำคำร  ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป 

นิติกรช ำนำญกำร -ชี้แจงว่า  สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด   
ในปีงบประมาณ 2560  ต่อมาการใช้งานตามสภาพที่ผ่านมา  ได้เกิดฟ้าผ่า ท าให้ระบบการ
วงจรได้ช ารุดใช้งานไม่ได้  เจ้าหน้าที่พัสดุ  จึงได้จ าหน่ายเป็นครุภัณฑ์ช ารุดและรอการจ าหน่าย   
และเนื่องจากว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิดไว้  จึงจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณในหมวดอ่ืนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  การโอนในครั้งนี้เป็นอ านาจของสภา



ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 

ประธำนสภำฯ  -ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายในรายละเอียด 

ที่ประชุม  -ไม่มีการอภิปราย 

ประธำนสภำฯ  -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม 

ทีป่ระชุม  -มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอด้วยคะแนน 18 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี   
งดออกเสียง 2 คน 

ระเบียบวำระท่ี 6          พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563   

งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง -ชี้แจงว่า   เนื่องจากรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2563 ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ  ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างาน  รายการรายละเอียดข้อความของขนาดใส่ตัวเลขซ้ ากัน  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงให้ถูกต้อง   การอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในครั้ง
นี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
ข้อ 29 

ประธำนสภำฯ -เชิญสมาชิกสภาฯ   ได้อภิปรายในรายละเอียด 
นำยสุรธีร์  เทพบุรี -อภิปรายว่า  ค าท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามรายละเอียด สมควรที่สภาองค์การบริหาร 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 ส่วนต าบลเมืองน้อย ของเราจะได้อนุมัติให้ถูกต้องต่อไป 
ประธำนสภำฯ -มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงด้วยคะแนน 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออก

เสียง 2 คน 
ระเบียบวำระท่ี 7  พิจำรณำปรึกษำเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม  สมัยสำมัญ  ประจ ำปี 2562 สมัยท่ี 4 
เลขำนุกำรสภำฯ -ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้ส่งหนังสือขอเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ระหว่างวันที่  22 
พฤศจิกายน  2562  - วันที่  6  ธันวาคม  2562 นั้น  เนื่องจากว่า  สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย  ได้มีมติก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2562 ระหว่างวันที่ 2 – 
16 ธันวาคม  2562 ท าให้ สมัยประชุม สมัยสมัยสามัญ  ที่ 4/2562 กับสมัยประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3/2562 เกิดการทับซ้อนกัน  จึงต้องหารือท่ีประชุมสภาฯ  เพ่ือมีมติเลื่อน สมัย
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ออกไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

ประธำนสภำฯ -ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายเสนอในเรื่องดังกล่าว 
นำยเปรม  ทำระ -เสนอให้เลื่อนสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เป็นวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 



มีก าหนด 5 วัน มี ส.อบต.อุทัย   ค าศรี  และ ส.อบต. สุวรรณ์   จันทร์แจ่ม  เป็นผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ  -สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  -เป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เลื่อนสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562  

ไม่เป็นวันที่ 23 – 27 ธันวาคม  2562  มีก าหนด  5 วัน 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี  8  เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยก อบต.เมืองน้อย -แจ้งก าหนดการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.พนักงานส่วนต าบล 

และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดการในวันที่  3 – 6  ธันวาคม  2562 
 

เลิกประชุมเวลำ  11.30 น. 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   (ลงชื่อ)พ.จ.ต.   ประทวน    วราพุฒ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                          (ประทวน    วราพุฒ) 
(ลงชื่อ) สมาน   เขียวอ่อน               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
          (นายสมาน   เขียวอ่อน)                         
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ) สุพัฒน์    อุ่นอ่อน           (ลงชื่อ)       ประทีป   ค าเพราะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน)             (นายประทีป    ค าเพราะ) 
                กรรมการ                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
(ลงชื่อ)   สุรธีร์   เทพบุรี 
         (นายสุรธีร์   เทพบุรี) 
              กรรมการ                               


