
   

สำเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยประชุมสมัยวิสามัญ    สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 
วันพุธที่  29  เดือน  กันยายน  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 สุรธีร์   เทพบุรี  
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  -  ไม่มี 
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.นางพัชราวดี   ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต. 
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6.นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายโยธิน  บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 



9.นางสาวจิรพรรณ  บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสมาน  สืบเสน   -แจ้งที่ประชุมว่านายก อบต.เมืองน้อย  ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
รองนายก อบต.เมืองน้อย  และได้มอบให้รองนายก อบต.เข้าร่วมประชุมแทน 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานตรวจรายงาน - ชี้แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   ไม่มีข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
การประชุม 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

-ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
 นายสมาน  สืบเสน -ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

รองนายก อบต.  จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 (1) 4 สรุปความว่า 

ผู้บริหารจะต้องนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนผู้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  จึงได้เสนอใช้ที่ประชุมได้พิจารณาวันนี้  ซ่ึง
กระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ดำเนินการตามข้ันตอนก่อนที่เสนอต่อสภาใน
วันนี้ครบทุกขัน้ตอน รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นได้สำเนาให้กับทุกท่านได้ศึกษาก่อนการ
ประชุมแล้ว  ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ  -เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2566-2570) 
นายสุรธีร์  เทพบุรี -อภิปรายสอบถามว่า หน้า 68 เป้าหมายไม่ตรงกับชื่อโครงการ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 ถูกต้อง 

นายไพรัช เหมือนมาตย์ -อภิปรายขอแก้ไขรายละเอียดโครงการว่า หน้า 68 ลำดับ 14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

รองนายก อบต. การเกษตร บ้านเมืองน้อย ม.6 ถึงหนองนาจั่ว แก้เป็นบ้านหนองเทา ม.9 

นายนิติศักดิ์ แสวงพันธ์ -อภิปรายว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 103 ขนาดกว้างของโครงการแก้ไขเป็น 4 เมตร 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.5  โครงการที่ 7 ไม่ได้กำหนดความกว้างเอาไว้ 
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ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่าขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจดูโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในหน้า 122  
แบบ ผ 02/2 ว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ หรือไมส่วนโครงการอ่ืนให้ทุกท่าน  ได้ตรวจสอบ
ว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องให้ประสานกับนักวิเคราะห์ฯ เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง ก่อนประกาศใช้ 

นายสุรธีร์  เทพบุรี -อภิปรายว่าโครงการพายเรือหาปลาในหน้า 91 ขอให้เพ่ิมโครงการในช่อง 2566, 2567 เพ่ือ 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 ดำเนินการถ้าหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง  

ประธานสภาฯ  -มีท่านอื่นจะอภิปรายในรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี (พ.ศ.2566 – 2570) อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -เมื่อที่ประชุม  ไม่มีใครอภิปรายอีก  ผมขอมติที่ประชุมครับ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  



ด้วยคะแนน 17 เสียง  งดออกเสียง  2  คน 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผู้อำนวยการกองช่าง  -ชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้ตาม 
-แผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน   งบลงทุน   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.140-04 สายบ้านหนองมุข ม.5 – บ้านโนนสวน   ม.2 ลงท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน จำนวนเงิน  276,000  บาท (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมืองน้อยกำหนด)  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงาน เคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวนเงิน  23,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ -เชิญที่ประชุมได้อภิปรายในรายละเอียด 

ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 

ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้โอนงบประมาณ ตามที่กองช่าง
เสนอหรือไม่  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯตามที่กองช่างเสนอด้วยคะแนน 17 เสียง   
งดออกเสียง 2 คน 

หัวหน้าสำนักปลัด -ชี้แจงว่า  ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ  ดังนี้   
   -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานงานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด  ครุภัณฑ ์ 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

1.รายการ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว   
จำนวนเงิน  15,300 บาท  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ   
เดือน ธันวาคม 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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2.รายการ  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด 4,500  
ANSI  Lumens จำนวนเงิน  53,000 บาท   ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
สำนักงบประมาณ  เดือน ธันวาคม 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

   1.รายการ  เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า   สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 
จำนวน  9,300 บาท  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ   
เดือน ธันวาคม 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
   1.รายการ  โต๊ะทำงาน ขนาด 150x75x75  ซม.จำนวน 2 ตัว  

จำนวนเงิน 8,000 บาท  ตั้งตามราคาท้องตลาด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน  9,500 บาท 

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ   
เดือน ธันวาคม 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ผู้อำนวยการกองคลัง -ชี้แจงว่าในการขออนุมัติโอนครั้งนี้เป็นไปตาม 



   -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวด  ครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
   1.รายการ  โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x76  ซม.จำนวน 1 ตัว  

จำนวนเงิน 5,190 บาท  ตั้งตามราคาท้องตลาด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2. รายการ  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ขนาด 57x60x89  จำนวน  1 ตัว 
จำนวนเงิน  1,490  บาท บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ  -เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้อภิปราย 

ที่ประชุม  -ไม่มีการอภิปราย 

ประธานสภาฯ  -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯตามที่สำนักปลัดเสนอ  ด้วยคะแนน 17 เสียง  
งดออกเสียง 2 คน 

-มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ ตามที่กองคลังเสนอ ด้วยคะแนน 17 เสียง  
งดออกเสียง 2 คน 
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4.3 พิจารณาอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   
กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง -ชี้แจงว่า  ตามที่เราได้พิจารณาโอนเงินงบประมาณในวาระที่ผ่านมาของกองช่าง  เนื่องจากว่า
ไม่สามารถดำเนินการจักหาครุภัณฑ์ได้ในปีงบประมาณนี้ได้  จึงจำเป็นต้องมีการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 
หัวหน้าสำนักปลัด -ชี้แจงว่า  ตามที่เราได้พิจารณาโอนเงินงบประมาณในวาระที่ผ่านมาของสำนักงานปลัด  

เนื่องจากว่าไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนี้ได้  จึงจำเป็นต้องมีการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

ผู้อำนวยการกองคลัง -ชี้แจงว่า  ตามที่เราได้พิจารณาโอนงบประมาณ  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองคลังใน
วาระท่ีผ่านมา  เนื่องจากว่าไม่สามารถดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ได้ในปีงบประมาณนี้ทัน   
จึงจำเป็นต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  -ให้ที่ประชุมได้อภิปรายในรายละเอียด 

ที่ประชุม  -ไม่มีการอภิปราย 

ประธานสภาฯ  -เพ่ือที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมโดยเรียงลำดับตาม สำนัก กอง  
ที่เสนอขอกันเงิน 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี  ตามท่ีกองช่างเสนอ ด้วยคะแนน 17 เสียง  
งดออกเสียง 2 คน 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี ตามที่สำนักปลัดเสนอด้วยคะแนน เสียง 17 เสียง  
งดออกเสียง 2 คน 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี  ตามท่ีกองคลังเสนอด้วย  คะแนน 17 เสียง  



งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  -ได้ให้ที่ประชุมได้กล่าว  ความรู้สึก ในโอกาสสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง 

ปลัดอบต. -แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษแจ้งแผนการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ลต(ศก)0002/ว 671 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งตาม
แผนงานการจัดการเลือกตั้งวันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง(ม142)ในวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 และกระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่อง การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว
5540 ลงวันที่  28  กันยายน 2564  
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จึงทำให้ไม่สามารถนำเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย   
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  29  
กันยายน  2564 ได้เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 34  
วรรคสอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  จึงจดบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ 

 
 
 

(ลงชื่อ)พ.จ.ต.   ประทวน    วราพุฒ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (ประทวน    วราพุฒ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
                       30 กันยายน  2564 
 
 
 

(ลงชื่อ)       ประทีป   คำเพราะ       ผู้ตรวจสอบแก้ไข 
(นายประทีป    คำเพราะ)     และรับรองรายงานการประชุม 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
                  
 
 
 

  
 


