
สำเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕64 ครั้งท่ี 1 
วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  พ.ศ. ๒564 

เวลา  09.3๐ น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

****************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายประทีป   คำเพราะ ประธานสภาอบต.เมืองน้อย ประทีป   คำเพราะ  
๒ นายอัมพร   พิมพา รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย อัมพร   พิมพา    
๓ นายอุทัย   คำศรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๑ อุทัย   คำศรี   
4 นางบัวพันธ์  ทองทวี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๒ บัวพันธ์  ทองทวี  
5 นางสมนึก    ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๒ สมนึก    ทางทอง  
6 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๓ ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
7 นายสุเทพ  วิมุตกุล สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๓ สุเทพ  วิมุตกุล  
8 นายบรรจบ   สิทโท สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๔ บรรจบ   สิทโท  
9 นายสุวรรณ   จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๔ สุวรรณ์   จันทร์แจ่ม  

10 นายสุพัฒน์  อุ่นอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๕ สุพัฒน์  อุ่นอ่อน  
11 นายนิติศักดิ ์  แสวงพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๕ -  
12 นางสุภัทรธนัน   คำศรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๖ สุภัทรธนัน   คำศรี   

13 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๗ เปรม  ทาระ  
14 นายสมาน   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๘ สมาน   เขียวอ่อน  
15 นายมลเทียร   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๘ มลเทียร   เขียวอ่อน   
16 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๙ รุ่งทิพา   กรมพะไมย  
17 นายสุรธีร์   เทพบุรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๙ สุรธีร์   เทพบุรี  
18 นายประสิทธิ์   จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ประสิทธิ์   จันทร์แจ่ม  
19 นายสมัย  ซาเหลา สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๑๐ สมัย  ซาเหลา  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์  ส.อบต. ม. 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายสมาน   สืบเสน   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
2. นายไพรัช  เหมือนมาตย์  รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3. นายประสิทธิ์ ทาระ   เลขานุการนายก อบต. 
4. พ.จ.ต. ประทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย  
5.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
6. นายอภิชาติ   บัวแก้ว   ผู้อำนวยกองช่าง 
7. นายวัชรินทร์   บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายโยธิน  บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นางสาวจิรพรรณ   บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 - เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมบรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  

รายงานตัวและลงชื่อเข้าประชุม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เชิญ
สมาชิกอบต.ประจำที่  เพื่อดำเนินการประชุมสภา อบต. ตามระเบียบวาระการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายสมาน  สืบเสน -แจ้งที่ประชุมว่า วันนี้ท่านนายก อบต.เมืองน้อยติดภารกิจ  จึงได้มอบให้รองนายก  
รองนายกอบต.เมืองน้อย  อบต.ทั้งสองท่านและเลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย เข้าร่วมประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยครั้งที่แล้ว      
ประธานคณะตรวจรายงานฯ -แจ้งที่ประชุมว่า  จากการตรวจรายงานการประชุม  ไม่มีข้อความใดที่ต้องขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ -เป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติรับรองตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา  
  3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)แก้ไข

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2564 
หัวหน้าสำนักปลัด - ชี้แจงว่าตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้อนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  มีความจำเป็นในการดำเนินการ
ตามภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  หนังสือสั่งการและความจำเป็นเร่งด่วน
ของประชาชนในตำบลเมืองน้อย  จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6 ปี 2564 ตามเอกสารแจกจ่ายให้กับทุกท่าน  ได้ศึกษาก่อนหน้าแล้ว 

ประธานสภาฯ -เชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายในรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 
2565)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 

ทีป่ระชุม -ไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุม  ไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม ว่าจะให้ความเห็นชอบในร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 
หรือไม่ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)แก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6  ด้วยคะแนน 16 เสียง  งดออกเสียง 2 คน 

    3.2 พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
    กองช่าง 

โอนเพิ่ม 
งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1  
จำนวนเงิน 250,000 บาท  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนลด 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมูที่ 1 สายหนองยาง –
ห้วยหนาด   จำนวนเงิน 250,000 บาท 
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ผู้อำนวยการกองช่าง -ชี้แจงว่า  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก
บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 สายหนองยาง – ห้วยหนาด งบประมาณดำเนินการ จำนวนเงิน 
250,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ีอให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และใกล้เคียงได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวกและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รวดเร็วและไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตได้ 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564 เพื่อก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 140-03 งบประมาณดำเนินการ 3,339,000 บาท และ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้ดำเนินการสัญญาจ้างไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการตามโครงการบรรจุตามวัตถุประสงค์กองช่าง จึงมีความประสงค์ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก 
บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 250,000 บาท โดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ไปหนองบัว งบประมาณ
ดำเนินการ 250,000 บาท ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 113 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่
สำเนาให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนแล้ว 

ประธานสภาฯ -เชิญที่ประชุมได้อภิปราย 
ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 
 -มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามที่กองช่างเสนอด้วยคะแนน 16 เสียง 

 งดออกเสียง 2 คน 
 กองคลัง 
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์  

   All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวนเงิน 17,000 บาท  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที) จำนวนเงิน  2,600 บาท 

ผู้อำนวยการกองคลัง  -ชี้แจงว่าด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างการใช้ในปฏิบัติ 
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ปี 2552 ซึ่งได้ทำการซ่อมแซมบำรุงมาแล้วหลายครั้ง
แต่ครุภัณฑ์ก็เกิดชำรุดมาแล้วหลายครั้ง จึงไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง และทำให้การ
ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  มีความประสงค์ขอโอน
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการดังนี้ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์  All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวนเงิน 17,000 บาท  
จำนวน 1 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที) จำนวนเงิน  2,600 บาท 
จำนวน 1 เครื่อง  รวมทั้งสิ้น 19,600 บาท  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ให้
ศึกษาก่อนเข้าประชุมแล้ว 

ประธานสภาฯ   -ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปราย 
ที่ประชุม   -ไม่มีการอภิปราย 
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-มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่กองคลังเสนอ ด้วย
คะแนน 16 เสียง  งดออกเสียง 2 คน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
คณะผู้บริหาร -เสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลง

เลขที ่ศก 6116 ทั้งแปลง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอกันทรารมย์ 

ประธานสภาฯ   -เชิญสมาชิกได้อภิปรายในรายละเอียด 
ส.อบต.สุพัฒน์  อุ่นอ่อน -อภิปรายสอบถามว่าการใช้พื้นที่ของ กศน.ตำบลเมืองน้อย  จะมีผลกระทบกับการ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ปฏิบัติหน้าที่หรือการให้การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
 ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์หรือไม่อย่างไร 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่ากรณีการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์(ป้อมยาม)ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

ตามอัธยาศัยอำเภอกันทรารมย์นั้น คงไม่มีผลกระทบกับการให้บริการสาธารณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และการให้การบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลปีใหม่นั้น เราไม่ได้ใช้ตัวอาคาร  แต่ใช้พ้ืนที่บริเวณหน้าอาคาร
เท่านั้น ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าในการที่ กศน.ตำบลเมืองน้อยได้มาบริการในพ้ืนที่ให้ความ
สะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ 

นิติกรชำนาญการ -ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรณีการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรารมย์นั้น กระบวนการเริ่มที่ประชาคม หมู่ที่ 6 ซึ่ง
เป็นที่ต้ังที่ นสล.และต้องได้รับความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ซึ่ง
เป็นกรณีเดียวกันกับท่ีเราดำเนินการขอใช้ที่ นสล.เพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงานและเพ่ือ
ก่อสร้างระบบประปา  ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จะต้องพิจารณาใน
เรื่องนี้ ก่อนที่ผู้ขอใช้จะทำเรื่อง ขอใช้ต่อสำนักงานที่ดินสาขากันทรารมย์ตาม
กระบวนการและข้ันตอนต่อไป 

ประธานสภาฯ -ถามในที่ประชุมว่า  ที่ประชุมจะมีการอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่

สาธารณประโยชน์ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
กันทรารมย์ขอใช้หรือไม่ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรารมย์ 
ใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลงเลขที่ ศก 6116 เนื้อท่ี 31.310 ตารางวา(ท้ังแปลง)ด้วย
คะแนน 16 เสียง งดออกเสียง 2 คน 

ผู้อำนวยกากรองคลัง -ชี้แจงสถานการณ์คลัง รายรับประจำปี 2564 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเอาไว้ ณ วันที่ 
30 มีนาคม 2564 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องระมัดระวัง ในการใช้จ่ายเงินเพ่ือ
รักษาวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่สำเนาให้กับทุกท่านได้
ศึกษาก่อนเข้าประชุมแล้ว 

ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  รายรับปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่าประมาณการไว้ประมาณ 2 ล้าน
บาทและคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 น่าจะต่ำในระดับเดียวกัน ดังนั้นการบริหาร
งบประมาณในปีงบประมาณ 2564 จะต้องทำอย่างระมัดระวัง งบลงทุนจะดำเนินการ
ได้จะต้องมีงบประมาณมากพอ ถึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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ส.อบต.สุรธีร์  เทพบุรี -อภิปรายว่า โครงการด้านงบลงทุน โครงการก่อสร้างขอให้พิจารณาดำเนินโครงการที่มี 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 ผลกระทบกับเกษตรก่อนเป็นอันดับแรก เช่นในพ้ืนที่มีการหว่านข้าว 
 -สอบถามโครงการศึกษาดูงานในปีงบประมาณ 2564 
หัวหน้าสำนักปลัด -ชี้แจงว่า ถ้าสมาชิกมีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาดูงานก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้

จะต้องพิจารณาสถานะงบประมาณการคลังของเรา  และการโอนงบประมาณเป็น
อำนาจชองเจ้าหน้าที่งบประมาณท่ีจะพิจารณา 

ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่าในส่วนตัวไม่ขัดข้องที่จะมีการศึกษาดูงานแต่ข้ึนอยู่กับสถานะการเงินการคลัง
เป็นสำคัญ ถ้าเสนอขึ้นมาก็จะพิจารณาให้ตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ส.อบต.สุวรรณ์ จันทร์แจ่ม -อภิปรายการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ขอให้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 -แจ้งการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 – นาคำใหญ่ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ออกไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 ทราบว่าตอนนี้ได้เตรียมข้อมูลเพ่ือ

ของบประมาณ 2565 
ส.อบต.สุเทพ วิมุตกุล -อภิปรายสอบถามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในห้วงปีงบประมาณ 2563 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 
ส.อบต.สมนึก  ทางทอง -ขอให้กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองแซง 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 -ไฟฟ้าแสงสว่างถนนหลวงไม่มีขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการ

ด้วย 
ส.อบต.สุพัฒน์  อุ่นอ่อน -อภิปรายว่าตำบลเมืองน้อยน่าจะมีบริการรถกู้ชีพกู้ภัยหรือรถฉุกเฉิน เพ่ือใช้บริการใน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 พ้ืนที่ตำบลเมืองน้อยช่วยเหลือประชาชนในยามเจ็บไข้ได้ป่วย 
หัวหน้าสำนักปลัด -ชี้แจงว่าเราสามารถทำได้ ในช่วงแรกเราอาจจะร่วมกันดำเนินการกับเอกชนซึ่งเอกชน

จะเป็นผู้ออกรถ จะได้ค่าบริการเคสละ 350 บาท และเราจะต้องส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรกู้ชีพกู้ภัย 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -แจ้งว่ามีชาวบ้านจากตำบลละทายนำขยะมาทิ้งบริเวณหนองตาเหล็ก  ขอให้เจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้องได้นำป้ายไปติดไว้เพ่ือเป็นการป้องปราบ 
เลิกประชุม  12.00 น. 
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              กรรมการ                               



 



 



 
 


