
   
สำเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.30  น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

********************** 
ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประทีป   คำเพราะ ประธานสภา อบต.เมืองน้อย ประทีป   คำเพราะ  
2 นายอัมพร   พิมพา รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย อัมพร   พิมพา  
3 นายอุทัย   คำศรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 อุทัย   คำศรี  
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 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี  
13 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
14 นายสมาน  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 สมาน  เขียวอ่อน  
15 นายมลเทียร   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 มลเทียร   เขียวอ่อน   
16 นายสุรธีร์   เทพบุรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9   
17 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  
18 นายสมัย  ซาเหลา สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 สมัย  ซาเหลา  
19 นายประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม  

ผู้ไม่มาประชุม  - ส.อบต สุรธีร์  เทพบุรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายสมาน  สืบเสน   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
   2.นายไพรัช  เหมือนมาตย์  รองนายก อบต.เมืองน้อย 
   3.นายประสิทธิ์   ทาระ   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 

4.พ.จ.ต.ประทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
5.นายโยธิน   บวัทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
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7.นายวัชรินทร์   บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
8.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
9.นางสาวจิรพรรณ  บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 



เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
-เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้มา
ลงชื่อ  เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานกรรมการตรวจฯ - แจ้งว่าจากการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ไม่มีข้อความขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 3  เพื่อทราบและพิจารณา 
 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 
ปลัด อบต.เมืองน้อย - ชี้แจงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งนี้

เป็นครั้งที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตามระเบียบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย สำหรับรายละเอียดโครงการปรากฏตามร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ซึ่งได้สำเนาให้ทุกท่านให้
ศึกษาก่อนแล้ว 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปราย  ในรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ  - เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก ผมจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมตเิอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่5  

พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 16 เสียง งดออกเสียง 2 คน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ -สอบถามคณะผู้บริหารว่าตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้มีประกาศรับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป  ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนได้ตัวพนักงานจ้างหรือยัง 
นายสมาน สืบเสน -ชี้แจงว่า กรณีการรับสมัครพนักงานจ้างนั้นทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร 
รองนายก อบต.  และการรับสมัครจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2564 และในการสอบจะ

ดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
 -หารือการขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างบ่อขยะแปลงเลขที่ ศก 5291 

จำนวน 1 ไร่ว่าจะให้ชะลอการดำเนินไว้หรือไม่ 
นิติกรชำนาญการ -ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำเรื่องขอใช้และถอนสภาพที่ น.ส.ล. 



 แปลงเลขท่ี ศก 5291 จำนวน 1 ไร่ เพ่ือก่อสร้างบ่อขยะ ซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษว่า  การที่เรื่องขอใช้และถอนสภาพไม่ถูกต้องจะต้องทำ
เรื่องเสนอไปใหม่ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้ทำเรื่องขอใช้ที่สวนป่า 
กันทรารมย์  เพ่ือก่อสร้างบ่อขยะและบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลจำนวน 13 ไร่ – 2 งาน -92 ตารางวา 
เมื่อได้รับอนุญาตมาจากกรมป่าไม้แล้ว   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  จะดำเนินการปิด
บ่อขยะที่ตั้งอยู่ในที่ น.ส.ล.แปลงเลขท่ี ศก 5291 ถึงแม้ว่าที่ประชุมสภาวันนี้จะมีมติให้ชะลอ
การดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ดิน น.ส.ล.แปลงเลขท่ี ศก 5291 ในวันนี้  แต่ประชาชนยัง
สามารถนำขยะไปทิ้งขยะที่เดิมได้ตามปกติจนกว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  จะ
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่จากกรมป่าไม้  จึงจะมีการปิดบ่อขยะอย่างถาวร 

ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในปีงบประมาณ 2565 เราได้ของบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือจัดซื้อรถขยะ  เมื่อ
เราได้งบประมาณและจัดหาครุภัณฑ์แล้ว  เราจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บขนขยะเอง  และจะมีบ่อ
ขยะเพียงแห่งเดียว คือแห่งที่เราขออนุญาตกับกรมป่าไม้ไว้ 

นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน -อภิปรายเห็นควรที่จะให้มีการชะลอเรื่องการขอใช้และถอนสภาพพ้ืนที่ น.ส.ล.แปลงเลขท่ี ศก  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 5291 จำนวน 1 ไร่ เพื่อก่อสร้างบ่อขยะตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
ประธานสภาฯ -มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีกผมขอมติที่ประชุม 
ทีป่ระชุม -มีมติให้ชะลอการดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ น.ส.ล.แปลงเลขที่ ศก 5291 เพื่อก่อสร้าง

บ่อขยะจำนวน 1 ไร่ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง งดออกเสียง 2 คน 
นายสมาน  สืบเสน -แจ้งการดำเนินจัดหาผู้รับจ้างจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564 
รองนายก อบต. -โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำเต้า – บ้านนาคำใหญ่ ผู้รับจ้าง คือ หจก.ชัยพร

กันทรารมย์ก่อสร้าง 
 -โครงการ คสล.ทางไท ผู้รับจ้าง คือ หจก.สินประดิษฐ์ 
 -โครงการ คสล.บ้านเมืองน้อย ม.1 – ห้วยหนาด ผู้รับจ้าง หจก.ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง 
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นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ -สอบถามการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม เพ่ือร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือให้การ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ตรวจสอบงานก่อสร้างดำเนินการไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่า ในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบงานจ้างโครงการก่อสร้างได้วางหลักนโยบายไว้

แล้วว่ากรณีเป็นโครงการก่อสร้างให้แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยและ
มีวงเงินตั้งแต่ 1 แสนบาทข้ึนไป 

ประธานสภาฯ -หารือที่ประชุมถึงการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญ
ประจำปี 2564 

เลขานุการสภาฯ -ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ที่ประชุมได้ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดสมัย
ประชุมซึ่งสมัยแรกท่ีได้กำหนดเอาไว้ ในวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2564 คงเหลือสมัยที่ 2,3,4 
ตามท่ีประชุมจะพิจารณากำหนด 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายสุวรรณ จันทร์แจ่ม -เสนอให้มีการกำหนเสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 เพิ่มอีกหนึ่งสมัยคือ วันที่ 1 – 15  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 เมษายน 2564 รวมเป็น 2 สมัย กับสมัยแรก 
 -ส.อบต.นิติศักดิ์  แสวงพันธ์ และส.อบต.สุเทพ วิมุตกุลเป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ -ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 



ประธานสภาฯ -เป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติตามที่ ส.อบต.สุวรรณ  จันทร์แจ่มเสนอ 
นายสุพัฒน์  อุ่นอ่อน -อภิปรายว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 ที่เหลือจ่ายมีอยู่ประมาณ 3 ล้านบาท ขอให้กองช่าง 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ได้สำรวจว่าโครงการไหนมีความสำคัญและอย่าให้เกิดความซ้ำซ้อน 
นายสมาน  สืบเสน -ชี้แจงว่าสำหรับโครงการก่อสร้างที่จะใช้จากงบประมาณเหลือจ่ายนั้น มีหลักเกณฑ์พิจารณาอยู่  
รองนายก อบต. 3 ประการ 
 1.เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.เป็นโครงการถนนที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
 3.โครงการมีขนาดความกว้างได้ตามแบบ เช่น ขนาดความกว้างและจากการตรวจสอบเบื้องต้น

มีประมาณ 6 โครงการ 
นางสุภัทรธนัน คำศรี -ขอขอบคุณกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่ได้ออกไปดูแลการขุดลอกคลอง ม.6 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 
นางสมนึก ทางทอง -อภิปรายว่าขอใช้การให้จ่ายเงินเหลือจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอให้มีโครงการทุก 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 หมู่บ้าน  
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   (ลงชื่อ)พ.จ.ต.   ประทวน    วราพุฒ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                                 (ประทวน    วราพุฒ) 
(ลงชื่อ)    สมาน   เขียวอ่อน             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
          (นายสมาน   เขียวอ่อน)                         
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ) สุพัฒน์    อุ่นอ่อน           (ลงชื่อ)       ประทีป   คำเพราะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน)             (นายประทีป    คำเพราะ) 
                กรรมการ                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
(ลงชื่อ)   สุรธีร์   เทพบุรี 
         (นายสุรธีร์   เทพบุรี) 
              กรรมการ                               
 
 


